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   R O M  Â N I A 
JUDEłUL HUNEDOARA 
  CONSILIUL LOCAL 
  MUNICIPIUL BRAD 
 
 

PROCES-VERBAL 

încheiat azi 28 octombrie 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Brad 

 
 
 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 

data de 28 octombrie 2008 s-a făcut în data de 22.10.2008 prin DispoziŃia 
nr.2656/22.10.2008 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 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 23.10.2008 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi  16 consilieri din cei 17 consilieri locali în funcŃie  
domnul consilier Radovici Emilian Teofil fiind absent motivat – a anunŃat că este pentru 
două zile la Oradea la o întrunire a cadrelor didactice. 

În calitate de invitaŃi au participat domnul Dărău Gheorghe - director S.C. 
Acvacalor S.A. BRAD , domnul Leucian Sorin-inginer şef al S.C.Acvacalor S.A.Brad, 
domnul Faur  Ioan  şi Iulian Simedrea - cenzori la  SC Acvacalor SA Brad.   

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.  

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes - 
secretar al  municipiului Brad .  

Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 
constituită şi propune să se ridice toŃi cei prezenŃi în picioare pentru a asculta imnul 
României. Doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare  procesul verbal al 
şedinŃei din data de 24.09.2008 care s-a  aprobat cu unanimitate de  voturi . 

În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Circo 
Aurel Vasile să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei, dumnealui fiind 
ales preşedinte de şednŃă în luna septembrie 2008 pentru 3 luni. 

Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului 
ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 
2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2009 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru 
spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând 
domeniului public şi privat al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru 
spaŃiile şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃului local pentru producerea, 
transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD 
– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃului de facturare a energiei termice 
pentru populaŃia municipiului Brad începând cu data de 1 noiembrie 2008 – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii 
locuinŃelor pentru populaŃia municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de administrare a 
parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad 
nr.190/2005 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, 
Transformare garaj în fast food P+1+M” în Brad str. Decebal nr. 40 A – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de 
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

12.Proiect de hotărâre privind concesionarea SC ,,ZASS PROTEUS & CO 
SRL Timişoara” a unei suprafeŃe de 500 mp. de teren, aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Brad, situat pe str. Avram Iancu – zona gării în vederea amenajării unei 
parcări publice aferente aupermarketului – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaŃiei de hrană pentru Creşa de 
cartier din subordinea Consiliului local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

14.Proiect de hotărâre concesionarea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu în 
suprafaŃă de 346 mp. din imobilul situat pe str. Cuza Vodă nr. 12 aparŃinând 
domeniului privat al municipiului Brad în vederea amenajării unui birou şi atelier 
operaŃional pentru relaŃii cu clienŃii pe probleme de apă şi canal – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad.  

15.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul 
situat în Brad str. Horea nr. 10 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor 
cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi a Zilei Persoanelor Vârstnice – Balul 
Seniorilor” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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17.Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad 
cu Crucea Roşie Română – Subfiliala Brad în vederea sprijinirii copiilor ai căror 
părinŃi sunt plecaŃi în străinătate – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

18.Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese: adresa nr. 4747/2008 a 
ANRSC Bucureşti adresele nr.  2888 şi 2917/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD 
adresa nr. 1/2008 a SC FADENDESTE CONF SRL BRAD adresa nr. 4/2008 a SC 
MIRU FLUOR ANDI UNICO SRL cererea nr. 15657/2008 a domnului Hărăguş 
Gabriel 

19. Diverse. 
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la 

Proiectul Ordinii        de zi. 
Domnul primar Florin Cazacu solicită retragerea de pe Proiectul Ordinii de Zi a 

Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pentru anul 2008 
şi totodată solicită aprobarea introducerii în Proiectul Ordinii de zi  a următoarelor :  

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu 
AsociaŃia „Maria” – asociaŃia femeilor din Brad pentru realizarea proiectului „Centru de 
informare şi consiliere” în municipiul Brad. 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 12 
mp. de teren situat în Brad, str. Avram Iancu, nr. 6 din domeniul privat al municipiului 
Brad în vederea amplasării unui chioşc. 

Adresa nr. 3020/2008 a SC Acvacalor SA Brad. 
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită aprobarea discutării celor două proiecte de 

hotărâre nou introduse după ultimul proiect de hotărâre înscris în Proiectul Ordinii de Zi 
şi a adresei la punctul de Adrese după ultima adresă – solicitare care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu   
modificările şi completările aduse care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Proiect de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 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 Ńinând cont de prevederile Codului 
fiscal – Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de 
Buletinul Statistic comunicat de către DirecŃia JudeŃeană de Statistică Hunedoara, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2009.Astfel pentru impozitele pe clădiri pentru persoanele fizice şi juridice, 
impozitele pe teren persoane fizice şi juridice, taxa pe mijloacele de transport pentru 
persoanele fizice şi juridice, pentru  taxele privind eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaŃiilor, precum şi pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate şi a 
impozitelor pe spectacole, a propus taxe majorate cu 7%  faŃă de anul fiscal 2008. 

Întrucât de-a lungul anilor au fost identificate persoane fizice care folosesc 
clădirile sau anumite spaŃii din apartamente în scopul desfăşurării unor activităŃi 
comerciale, fără ca acestea să fie trecute pe activele societăŃii, a propus ca impozitele şi 
taxele în asemenea situaŃii să fie majorate cu 20% faŃă de anul 2008. 
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La clădirile deŃinute de către persoanele juridice a propus aplicarea unei cote de 
1,5% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora în cazul în 
care clădirea a fost reevaluată în ultimii 3 ani, iar în caz contrar aplicarea cotei de 10% 
asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora.   

A mai menŃionat că, având în vedere că în anul fiscal 2009 taxele şi impozitele 
pot fi achitate în 2 rate egale până la data de 31 martie respectiv 30 septembrie a propus o 
bonificaŃie de 10% pentru persoanele fizice care achită în totalitate taxele şi impozitele 
până la data de 31 martie 2009. Pentru persoanele fizice s-au menŃinut prevederile O.G. 
nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităŃi persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localităŃi din MunŃii Apuseni în sensul reducerii cu 50% a impozitelor pe clădiri, pe 
terenuri, pe mijloacele de transport şi pentru taxele datorate la eliberarea certificatelor, 
avizelor şi a autorizaŃiilor, fapt pentru care am propus în articolul 7 al proiectului de 
hotărâre reducerea acestor impozite cu 50%. 

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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale precum şi de 
raportul Compartimentului audit  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat. 

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”,  1 consilier absent 
motivat  (Radovici Teofil Emilian) se adoptă Hotărârea nr.147/2008 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

Se trece la discutarea următorului  punct însris pe ordinea de zi :  Proiect de 
hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaŃiile cu altă 
destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând domeniului public 
şi privat al municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere indicele de inflaŃie 
de 106,60 din cursul lunii octombrie 2008 transmis de către DirecŃia JudeŃeană de 
Statistică Hunedoara, a propus pentru anul 2009 modificarea tarifelor de bază pe mp. 
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pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile care aparŃin 
domeniului public şi privat al municipiului Brad. Mai menŃionează că a propus 
modificarea chiriilor şi redevenŃelor existente pentru anul 2009  tot cu indicele de inflaŃie 
de 106,60. 

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 Circo Aurel Vasile propune următorul amendament: 
„Anexa nr. 2 să se completeze cu 2 subpuncte şi anume: 
14.Terenuri ocupate ocazional de autovehicule abandonate. 5 lei/zi; 
15.Terenuri ocupate ocazional de vehicule expuse în scopul vânzării: 5lei/zi + 

 taxa de publicitate, conform HCL nr. 147/2008. 
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării amendamentul făcut care se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 

de raportul  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 

de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul propus  şi cu 
16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat (Radovici Teofil Emilian), se adoptă 
Hotărârea nr.148/2008 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaŃiile 
cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând domeniului 
public şi privat al municipiului Brad. 

Se trece la discutarea următorului  punct însris pe ordinea de zi :  Proiect de 
hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaŃiile şi terenurile 
aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad . 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că întrucât la ora actuală există un 
număr de 95 agenŃi economici care deŃin contracte de închiriere pe spaŃii şi terenuri 
aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad, precum şi un număr de 116 
persoane fizice care deŃin contracte de închiriere pe spaŃii şi terenuri închiriate ale căror 
contracte de închiriere au fost iniŃial încheiate până la data de 31.12.2008 cu posibilitatea 
prelungirii acestora anual, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
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prelungirea acestor contracte, Ńinând cont şi de faptul că toŃi şi-au achitat chiria pe spaŃiile 
deŃinute. 

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 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.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat        (Radovici Teofil Emilian), se adoptă Hotărârea nr.149/2008 privind 
prelungirea contractelor de închiriere pentru spaŃiile şi terenurile aparŃinând 
domeniului public şi privat al municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea preŃului local 

pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de către SC 
ACVACALOR SA 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, urmare  a fundamentării preŃului 
local pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice de către SC 
ACVACALOR SA BRAD în cursul lunii august 2008, Consiliul local al municipiului 
Brad a adoptat Hotărârea nr. 129/2008 prin care a propus modificarea preŃului pentru 
producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de către societatea 
susmenŃionată atât pentru agenŃii economici cât şi pentru populaŃia municipiului Brad. 
Astfel s-a propus tariful de 615,36 lei/Gcal fără TVA pentru agenŃii economici şi 732,28 
lei/Gcal pentru populaŃie cu TVA. Astfel s-a propus tariful de 615,36 lei/Gcal fără TVA 
pentru agenŃii economici şi 732,28 lei/Gcal pentru populaŃie cu TVA. Hotărârea 
susmenŃionată a fost transmisă la ANRSC Bucureşti pentru avizare, în temeiul legislaŃiei 
în vigoare. Mai menŃionează că în cursul lunii septembrie 2008 ANRSC Bucureşti a emis 
Avizul nr.4418/08.09.2008 privind ajustarea preŃurilor locale pentru producerea, 
transportul şi distribuŃia energiei termice pe bază de păcură de către SC  ACVACALOR 
SA BRAD, jud. Hunedoara. ANRSC Bucureşti nu a avizat favorabil tarifele propuse de 
către Consiliul local Brad în Hotărârea nr. 129/2008, în baza fundamentării transmise de 
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către SC ACVACALOR SA BRAD, avizând tariful de 543,73 lei/Gcal inclusiv TVA 
pentru energia termică produsă pe bază de păcură inclusiv transportul şi distribuŃia pentru 
populaŃie şi tariful de 456,92 lei/Gcal exclusiv TVA pentru energia termică produsă pe 
bază de păcură, inclusiv transportul şi distribuŃia facturată agenŃilor economici sens în 
care a iniŃiat acest proiect de hotărâre. 

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 Podaru Vasile anunŃă că dumnealui are interes  patrimonial 
deoarece este preşedinte de sindicat la SC Acvacalor SA Brad, drept pentru care nu poate 
participa la deliberarea şi adoptarea acestui proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că dumnealui ştie că atunci când 
s-a aprobat preŃul Gcal s-a făcut în baza unei documentaŃii prezentate de către SC 
Acvacalor SA Brad dar ceea ce nu înŃelege este de ce ANRSC nu a avizat preŃul local 
aprobat de către Consiliul local şi de ce Consiliul local a aprobat un preŃ  care nu a fost 
avizat înainte de către autoritatea competentă respectiv ANRSC. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că atunci când s-a aavizat de către 
Consiliul local preŃul de 615,36 lei/Gcal fără TVA pentru agenŃii economici şi 732,28 
lei/Gcal pentru populaŃie cu TVA s-a Ńinut seama de pierderile rezultate din bilanŃul 
termoenergietic de 48 %, dar ANRSC nu acceptă pierderi de sistem aşa mari precum cele 
care au fost prezentate de către SC Acvacalor SA. Mai menŃionează că ANRSC a 
acceptat pierderi doar de 20%  stabilind astfel printr-un simplu calcul acest preŃ local de 
543,73 lei/Gcal. Mai menŃionează că această societate practică cel mai mare tarif din Ńară,  
aşa cum rezultă din situaŃia pe Ńară prezentată de către ANRSC Bucureşti cu ocazia 
delegaŃiei întreprinse în data de 24.10.2008 la care a luat parte. 

Domnul Faur  Ioan  – cenzor al SC Acvacalor SA Brad care este prezent în sală  
solicită domnilor consilieri să-i aprobe  să ia cuvântul. Domnii consilieri sunt de acord şi 
astfel i se dă cuvântul domnului Faur Ioan. 

Domnul Faur  Ioan precizează că trebuie să se ia în considerare situaŃia reală în 
care se află sistemul centralizat de alimentare cu energie termică şi să se aprobe preŃul 
energiei termice  Ńinându-se cont de valoarea pierderilor tehnologice determinate de 
starea tehnică actuală a sistemului. Totodată insistă asupra capitalizării societăŃii prin 
aportul în numerar din partea acŃionarului unic, pentru a se evita dizolvarea societăŃii. 

 Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că nu sunt prevederi bugetare în acest 
sens şi nici resurse care să fie disponibilizate în prezent. De asemenea, mai menŃionează 
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că nu s-a localizat din clasificaŃia bugetară un capitol cu această destinaŃie. Aşa cum a 
rezultat din dezbaterile de la ANRSC din data de 24.10.2008, în prezent nu există 
modalitatea de a se obŃine un preŃ local mai mare, iar aplicarea preŃului de 732,28 
lei/Gcal care să acopere integral pierderile reale din sistem, ar conduce la invalidarea 
hotărârii de aprobare a acestui preŃ, în lipsa unui aviz de specialitate din partea autorităŃii 
de reglementare. Pentru  a face posibilă pornirea sistemului de termoficare la 01.11.2008 
nu există altă soluŃie de moment decât aprobarea preŃului avizat de către ANRSC de 
543,73 lei/Gcal. 

Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad precizează că în 
conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006 autorităŃile locale sunt 
obligate să aprobe preŃurile locale avizate de către ANRSC Bucureşti, iar dacă  Consiliul 
local al municipiului Brad va adopta o hotărâre cu un preŃ local mai mare decât cel avizat 
de către ANRSC, dumneaei nu va contrasemna hotărârea pentru legalitate. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat  (Radovici Teofil Emilian), 1 consilier nu votează (Podaru Vasile)se adoptă 
Hotărârea nr.150/2008 privind aprobarea preŃului local pentru producerea, 
transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA 
BRAD. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea preŃului de 

facturare a energiei termice pentru populaŃia municipiului Brad începând cu data 
de 1 noiembrie 2008. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere prevederile art. 3 din 
OG nr. 36/2006 privind instituirea preŃurilor locale de referinŃă pentru energia termică 
furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi completările ulterioare, 
am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea preŃului de facturare 
a energiei termice pentru populaŃia municipiului Brad, începând cu data de 1 noiembrie 
2008. A  propus ca preŃul de facturare să fie 199 lei/Gcal, preŃ care a fost de fapt practicat 
şi în sezonul rece 1 noiembrie 2007 – 31 martie 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 , 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, 
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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 Podaru Vasile anunŃă că dumnealui are interes patrimonial 
deoarece este preşedinte de sindicat la SC Acvacalor SA Brad, drept pentru care nu poate 
participa la deliberarea şi adoptarea acestui proiect de hotărâre. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Radovici Teofil Emilian), 1 consilier nu votează (Podaru Vasile), se adoptă 
Hotărârea nr.151/2008 privind aprobarea preŃului de facturare a energiei termice 
pentru populaŃia municipiului Brad începând cu data de 1 noiembrie 2008. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  furnizarea energiei 

termice în scopul încălzirii locuinŃelor pentru populaŃia 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  ajutorul acordat de 
către Guvernul României populaŃiei care realizează venituri mici, pentru plata energiei 
termice în perioada 1 noiembrie – 31 martie, a propus începerea furnizării energiei 
termice în anul 2008 în municipiul Brad începând cu data de 1 noiembrie pentru a se 
sincroniza începerea furnizării cu acordarea acestor ajutoare. Mai menŃionează că 
începerea furnizării energiei termice presupune efectuarea unor probe tehnologice cu 
două zile înainte, adică în zilele de 30-31 octombrie de către furnizorul energiei termice 
SC ACVACALOR SA BRAD.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire 
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier Podaru Vasile anunŃă că dumnealui are interes  patrimonial 
deoarece este preşedinte de sindicat la SC Acvacalor SA Brad, drept pentru care nu poate 
participa la deliberarea şi adoptarea acestui proiect de hotărâre. 
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Biroului U.L.M. 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”,  1 consilier absent 
motivat  (Radovici Teofil Emilian), 1 consilier nu votează (Podaru Vasile) se adoptă 
Hotărârea nr.152/2008 privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii 
locuinŃelor pentru populaŃia municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea 

Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat 
prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.190/2005. 

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 în baza Referatului nr. 
15290/13.10.2008 al Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului 
Brad, care a coordonat în cursul anului 2008 Serviciul public pentru administrarea 
parcărilor publice din municipiul Brad, a propus modificarea articolelor 11 şi 13 din 
Regulamentul de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad care vizează 
taxele  de parcare din acest serviciu,astfel încât pentru anul 2009 taxele de parcare vor 
creşte cu  6,6 % faŃă de anul precedent Mai menŃionează că această  creştere s-a stabilit în 
baza Buletinului Statistic eliberat de DirecŃia de Statistică JudeŃeană Deva care la 
capitolul ,,servicii” prevede un indice de creştere de 106, 60, faŃă de luna septembrie 
2007. 

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 consilier Circo Aurel Vasile propune următorul amendament: 
„ Art.7- Să se completeze cu:  
Alin.(5) - Se instituie taxă specială de parcare pe domeniul public pentru 

autovehicule expuse la vânzare, în cuantum de 5,oo lei/zi sau fracŃiune de zi, la care se 
adaugă taxa de publicitate a anunŃului de vânzare, reglementată prin HCL NR. 147/2008. 

În cazurile în care deŃinătorii acestor autovehicule nu anunŃă ocuparea locurilor 
publice în momentul iniŃial, Serviciul de specialitate va utiliza dispozitive speciale de 
blocare a roŃilor şi va aplica sancŃiunile prevăzute la art. 21. 

Art. 21 – Să se completeze cu: 
Alin. (1) III. 200 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 7, alin.(5) ”. 
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării amendamentul propus care este 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
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Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că este de acord cu acest 
Regulament dar totodată este nemulŃumit de administrarea parcărilor, deoarece în ultimii 
ani nu s-a  mai trasat nici o parcare, nu s-a mai făcut nimic. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că este necesar ca administraŃia publică 
locală să fie atentă în viitor la sporirea numărului de parcări, menŃionând că în bugetul de 
anul viitor se vor prinde anumite sume tocmai pentru cumpărarea de terenuri. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Serviciului Buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul propus  şi cu 
voturi 16 „pentru”, 1 consilier absent motivat (Radovici Teofil Emilian) se adoptă 
Hotărârea nr.153/2008 privind modificarea Regulamentului de administrare a 
parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local 
Brad nr.190/2005. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,,Transformare garaj în fast food P+1+M” în Brad str. 
Decebal nr. 40 A  . 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere documentaŃia Plan 
Urbanistic de Detaliu ,, Transformare garaj  în fast food P +1 + M” în Brad str. Decebal 
nr. 40 A., conform Proiectului nr. 358/2008, beneficiarul fiind Corinda Răzvan George,  
precum şi Avizul tehnic nr. 8/22/13411 din 15 octombrie 2008 a Comisiei locale de 
Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care propun aprobarea acestui Plan Urbanistic de Detaliu şi integrarea acestuia în 
Planul Urbanistic General al municipiului Brad. MenŃionează că obiectivul  urmează a fi 
realizat  în municipiul Brad str. Decebal nr. 40 A. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii 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 şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Radovici Teofil Emilian), se adoptă Hotărârea nr.154/ 2008 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Transformare garaj în fast food P+1+M” 
în Brad str. Decebal nr. 40 A. 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului  intern al Primăriei 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 legislaŃia care 
reglementează regimul general al raporturilor juridice între funcŃionarii publici şi 
personalul contractual pe de o parte şi autorităŃile administraŃiei publice locale, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Regulamentului intern pentru 
cele două categorii care formează de fapt salariaŃii  aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor din subordinea Consiliului local Brad.Mai menŃionează că 
Regulamentul intern este structurat pe XIII capitole care cuprind obligaŃiile salariaŃilor, 
drepturile şi îndatoririle acestora, organizarea timpului de muncă, recompensele, precum 
şi răspunderea disciplinară în caz de abateri disciplinare, sancŃiunile disciplinare ce pot fi 
aplicate. 

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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul  Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat  (Leaha Ştefan Dorel), se adoptă Hotărârea nr.155/2008 privind aprobarea 
Regulamentului  intern al Primăriei municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor 

băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de 
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute 
de către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, ale 
Şcolii Generale,, Mircea Sântimbreanu” Brad, ale Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi 
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Crişan” şi ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea 
abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, didactic 
auxiliar şi personalului nedidactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la 
locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe luna septembrie 
2008 în sumă totală de 7963,14 lei după cum urmează:- Colegiul NaŃional ,, Avram 
Iancu” Brad -2802,03 lei; Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad - 1287,65 lei; 
Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad - 2590,46 lei; GrădiniŃa ,,Floare de 
ColŃ” Brad -1283 lei. Totodată a propus aprobarea drepturilor  băneşti personalului 
didactic, didactic auxiliar şi personalului nedidactic de la Colegiul NaŃional ,, Avram 
Iancu” Brad pe luna august 2008 în sumă totală de 647,79 lei şi  virarea sumelor de mai 
sus din bugetul local al municipiului Brad la cele două centre bugetare pentru a fi achitate  
persoanelor prevăzute în cele 5 anexe ale proiectului de hotărâre. 

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 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 în ansamblul său şi cu  voturi 16 „pentru” 1 
consilier absent motivat (Radovici Teofil Emilian) se adoptă  Hotărârea nr.156/2008 
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăŃământ care 
solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în 
municipiul Brad şi retur. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind concesionarea SC 

,,ZASS PROTEUS & CO SRL Timişoara” a unei suprafeŃe de 500 mp. de teren, 
aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad, situat pe str. Avram Iancu – 
zona gării în vederea amenajării unei parcări publice aferente aupermarketului. 

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 Hotărârea Consiliului local 
Brad nr. 34/2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu ,, Modernizare teren zona gării 
din municipiul Brad” cuprinzând 4 parcele de teren în vederea realizării unor obiective. 
Pe parcela nr. 3 s-a prevăzut realizarea unui spaŃiu comercial de tip supermarket ( 
supermagazin) pe o suprafaŃă de 1437 mp.SuprafaŃa de mai sus a fost scoasă la licitaŃie, 
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câştigătorul licitaŃiei fiind S.C. ,,ZASS PROTEUS & CO SRL Timişoara” căreia conform 
Normelor actuale, arhitecŃii i-au pus în vedere construirea unei parcări publice în 
prelungirea construcŃiei propriu zise, solicitând în acest sens concesionarea unei suprafeŃe 
de 500 mp. în plus faŃă de suprafaŃa iniŃială.    

Mai menŃionează că având în vedere cele de mai sus, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care am propus aprobarea concesionării terenului în suprafaŃă de 500 mp. 
aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad, înscris în CF nr. 878 N nr. cadastral  
1628 situat în municipiul Brad zona gării CFR de pe  str. Avram Iancu în vederea  
amenajării unei parcări publice în prelungirea supermarketului .   

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 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 a 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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Radovici Teofil Emilian) se adoptă  Hotărârea nr.157/2008 privind 
concesionarea SC ,,ZASS PROTEUS & CO SRL Timişoara” a unei suprafeŃe de 
500 mp. de teren, aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad, situat pe str. 
Avram Iancu – zona gării în vederea amenajării unei parcări publice aferente 
aupermarketului. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea alocaŃiei de 

hrană pentru Creşa de cartier din subordinea Consiliului local al municipiului 
Brad. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
15458/16.10.2008 al doamnei Lazăr ZoriŃa asistentă şefă principală la Creşa de Cartier 
din subordinea Consiliului local Brad prin care solicită stabilirea alocaŃiei de hrană pentru 
copii care frecventează Creşa de cartier, întrucât prin HGR nr. 429/2008 privind 
nivelurile alocaŃiilor de hrană pentru consumurile colective, Creşa a fost exclusă 
stabilindu-se alocaŃia de hrană doar pentru unităŃile sanitare publice a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea alocaŃiei de hrană pentru Creşa de cartier 
Brad din subordinea Consiliului local Brad în sumă de 5 lei/zi/copil începând cu data de 1 
noiembrie 2008. Mai menŃionează că alocaŃia de hrană stabilită va fi de fapt o contribuŃie 
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lunară de întreŃinere a părinŃilor pentru fiecare copil înscris la creşă, în conformitate cu 
Legea nr. 263/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea creşelor. 

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 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  voturi 16 „pentru”, 1 consilier absent 
motivat     (Radovici Teofil Emilian) se adoptă  Hotărârea nr.158/2008 privind 
aprobarea alocaŃiei de hrană pentru Creşa de cartier din subordinea Consiliului 
local al municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin 

licitaŃie publică a unui spaŃiu în suprafaŃă de 393,87 mp. din imobilul situat pe str. 
Cuza Vodă nr. 12 aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad în vederea 
amenajării unui birou şi atelier operaŃional pentru relaŃii cu clienŃii pe probleme de 
apă şi canal. 

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 că actualii chiriaşi au 
renunŃat la spaŃiul deŃinut din imobilul situat str. Cuza Vodă nr. 12, am iniŃiat un proiect 
de hotărâre prin care am propus concesionarea prin licitaŃie publică a  unui spaŃiu în 
suprafaŃă de 393,87 mp. din imobilul susmenŃionat care aparŃine domeniului privat al 
municipiului Brad în vederea amenajării unui  birou şi atelier operaŃional pentru relaŃii cu 
clienŃii pe probleme de apă şi canal. Mai menŃionează că în vederea scoaterii la licitaŃie s-
a comandat un raport de evaluare privind stabilirea redevenŃei, s-a întocmit un caiet de 
sarcini în vederea concesionării prin licitaŃie publică a spaŃiului şi s-a stabilit o comisie de 
licitaŃie formată din 5 membrii şi s-a   propus concesionarea spaŃiului pe o perioadă de 25 
de ani şi un preŃ de pornire al licitaŃiei de 11750 lei/an aşa cum rezultă din Raportul de 
evaluare întocmit de către SC DOREVAL SRL 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 
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monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte 
domnul consilier Leaha Ştefan Dorel – propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”,  1 consilier absent 
motivat  (Radovici Teofil Emilian) se adoptă Hotărârea nr.159/2008 privind 
concesionarea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu în suprafaŃă de 393,87 mp. din 
imobilul situat pe str. Cuza Vodă nr. 12 aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Brad în vederea amenajării unui birou şi atelier operaŃional pentru 
relaŃii cu clienŃii pe probleme de apă şi canal. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre  privind repartizarea unei 
locuinŃe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 10. 

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 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.  

Doamna  Epure Agnes- secretar al municipiului Brad  precizează că acest proiect 
de hotărâre va fi adoptat prin vot secret şi anume cu buletine de vot pe care vor fi trecute 
numele  propuse de comisia de specialitate a Consiliului local al municipiului Brad care  
analizat în comisie  cererile şi anchetele sociale care le-au fost prezentate spre studiu. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe preşedintele Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  precizează că în 
urma anlizării în comisie a cererilor şi a anchetelor sociale efectuate de către 
Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad comisia a hotărât ca pe buletinele de vot să fie trecute numele a două 
solicitante cu situaŃii sociale deosebite  şi anume: Bratima Corina Georgiana şi Mihoc 
Adriana. 
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Domnul consilier Ciur Gheorghe face o scurtă prezentare a celor două cazuri 
sociale : Doamna Bratima Corina Georgiana este beneficiară de venit minim garantat, 
locuieşte împreună cu concubinul şi  mama sa într-o locuinŃă socială, locuinŃă primită de 
mama acesteia prin repartiŃie de la Consiliul local al municipiului Brad în anul 2002. Mai 
menŃionează că doamna Bratima Corina Georgiana este însărcinată în luna a VII –a şi 
doreşte o locuinŃă socială pentru familia sa. 

Doamna Mihoc Adriana este beneficiară de venit minim garantat, a fost chiriaşă 
în imobilul de locuinŃe sociale de pe str. Horea nr. 35 până în anul 2006 când acest imobil 
a fost retrocedat Bisericii Reformate Brad,  devenind chiriaşa bisericii, unde locuieşte şi 
în prezent în condiŃii improprii, neavând curent electric şi cu majoritatea geamurilor 
sparte de către copii celorlalŃi chiriaşi. 

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.  

Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad după ce scrie numele celor 
două solicitante pe buletinele de vot le ditribuie domnilor consilier pentru a-şi exprima 
fiecare dreptul la vot. În urma numărării buletinelor de vot de către doamna secretar 
împreună cu preşedintele de şedinŃă situaŃia este următoarea : 

• 13 voturi «pentru» doamna Bratima Corina Georgiana  
• 3 voturi «pentru» doamna Mihoc Adriana. 

Având în vedere rezultatele obŃinute în urma numărării buletinelor de vot cu 13 
voturi « pentru » doamna Bratima Corina Geogiana se adoptă Hotărârea nr.160/2008 
privind repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 
10. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Programului manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi ,,Zilei 
Persoanelor Vârstnice – Balul Seniorilor” 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că prin Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 7/2008 s-a aprobat organizarea manifestările cultural artistice 
dedicate ,,Serbărilor Toamnei” şi ,,Zilei Persoanelor Vârstnice – Balul Seniorilor” în 
cursul lunii noiembrie 2008, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea unui program cu acŃiunile care urmează a fi întreprinse  în perioada 08-
09.11.2008 şi  alocarea sumei de 50 mii lei. MenŃionează că a propus ca data de 8 
noiembrie să fie dedicată persoanelor vârstnice şi să fie marcată prin ,,Balul Seniorilor” 
în incinta sălii de sport de la Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan”, iar în data de 9 
noiembrie 2008 acŃiunea să se desfăşoare la Căminul Cultural din satul Mesteacăn, 
întrucât acest cămin cultural a fost reabilitat în lunile anterioare. 

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 



 

 18 

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 Costina Ionel Zeno propune ca din comisia de organizare a 
acestor acŃiuni să facă parte preşedinŃii celor patru comisii de specialitate (Circo Aurel 
Vasile, Kiszely Fabius Tiberiu, Ciur Gheorghe, Mureş Mihai) – propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”,  1 consilier absent 
motivat (Radovici Teofil Emilian) se adoptă Hotărârea nr.161/2008 privind aprobarea 
Programului manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi ,, 
Zilei Persoanelor Vârstnice – Balul Seniorilor”în municipiul Brad. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre  privind asocierea Consiliului 

local al municipiului Brad cu Crucea Roşie Română – Subfiliala Brad în vederea 
sprijinirii copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi în străinătate. 

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. 
7/22.10.2008 a Crucii Roşii Române – Subfiliala Brad  prin care solicită încheierea unui 
acord de asociere cu Consiliul local al municipiului Brad pentru sprijinirea copiilor ai 
căror părinŃi sunt plecaŃi în străinătate, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre.Mai 
menŃionează că sprijinul copiilor după încheierea acordului de asociere se va da atât prin 
Crucea Roşie Română cât şi prin cele două birouri din cadrul Primăriei municipiului 
Brad: Biroul administraŃie publică, autoritate tutelară şi Serviciul de asistenŃă socială.  

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, 
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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 aceşti copii nu vor putea fi 
consiliaŃi la sediul Crucii Roşii din Brad deoarece dumnealui consideră că acolo este un 
spaŃiu prea mic, ba mai mult menŃionează că ar trebui să se refacă evidenŃa cu copii ai 
căror părinŃi sunt plecaŃi în străinătate deoarece dumnealui nu crede că pe raza unităŃii 
administrativ teritoriale sunt numai 52 de copii cât au fost identificaŃi. Mai precizează că 
pentru realizarea acestui  obiectiv va fi nevoie de un psiholog şcolar şi  de 1-2 profesori 
voluntari care să-i ajute pe copii la lecŃii.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că la sediul Crucii Roşii din Brad nu se 
pot face aceste servicii şi trebuie găsită o altă locaŃie. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Biroului administraŃie publică locală, autoritate tutelară 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 (Radovici Teofil Emilian) se adoptă Hotărârea nr.162/2008 privind asocierea 
Consiliului local al municipiului Brad cu Crucea Roşie Română – Subfiliala Brad în 
vederea sprijinirii copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi în străinătate. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre  privind închirierea prin 

licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 12 mp. de teren situat în Brad, str. Avram 
Iancu, nr. 6 din domeniul privat al municipiului Brad în vederea amplasării unui 
chioşc. 

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 că pe strada Avram 
Iancu nr. 6 în incinta PieŃei agroalimentare există o suprafaŃă de 12 mp. de teren devenită 
liberă în urma rezilierii contractului de închiriere cu fostul chiriaş, în baza sentinŃei civile 
nr. 581/2007 a Tribunalului Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus închirierea prin licitaŃie publică a suprafeŃei susmenŃionate în vederea amplasării 
unui chioşc pentru desfăşurarea unor activităŃi comerciale. 

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, 
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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 Kiszely Fabius Tiberiu propune ca din comisia de kicitaŃie să 
facă parte domnul consilier Manea Iosif – propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Radovici Teofil Emilian) se adoptă Hotărârea nr.163/2008 privind închirierea 
prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 12 mp. de teren situat în Brad, str. Avram 
Iancu, nr. 6 din domeniul privat al municipiului Brad în vederea amplasării unui 
chioşc. 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre  privind asocierea Consiliului 

local al municipiului Brad cu AsociaŃia « MARIA » asociaŃia femeilor din Brad 
pentru realizarea Proiectului « Centru de informare şi consiliere » 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
115/23.10.2008 a AsociaŃiei ,,Maria”- asociaŃia femeilor din Brad prin care solicită 
asocierea cu Consiliul local al municipiului Brad în vederea realizării unui proiect cu 
finanŃare din Fondul de Dezvoltare Socială a ComunităŃilor Miniere – Schema Servicii 
Sociale Comunitare, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus asocierea 
Consiliului local al municipiului Brad cu Brad cu AsociaŃia ,,Maria”- asociaŃia femeilor 
din Brad. Mai  menŃionează că proiectul se intitulează ,,Centru de informare şi consiliere” 
în municipiul Brad şi se adresează pentru cel puŃin 200 de persoane sărace, în vârstă şi 
persoane cu grad mare de vulnerabilitate aflate în căutarea unui loc de muncă. AsociaŃia 
,,Maria” va acorda consiliere iar Consiliul local al municipiului Brad va pune la 
dispoziŃie un spaŃiu pe perioada derulării proiectului de cel puŃin 20 de mp. din imobilul 
situat în Brad str. Cuza Vodă nr. 6.    

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, 
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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 a 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 16 voturi „pentru”,  1 consilier absent 
motivat (Radovici Teofil Emilian) se adoptă Hotărârea nr.164/2008 privind  asocierea 
Consiliului local al municipiului Brad cu AsociaŃia « MARIA » - asociaŃia femeilor 
din Brad pentru realizarea Proiectului « Centru de informare şi consiliere » în 
municipiul Brad. 

 
Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  

 
adresa nr. 4747/2008 a ANRSC Bucureşti în care se precizează că în urma 

comunicării către ANRSC Bucureşti a HCL Brad nr.144/2008 prin care s-au aprobat 
pierderile tehnologice în serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de 
către SC Acvacalor SA Brad, preşedintele Marian Cristinel Bîgiu solicită reanalizarea 
condiŃiilor în care au fost aprobate pierderile tehnologice prin HCL nr. 144/2008. Cu alte 
cuvinte ANRSC Bucureşti  nu acceptă pierderi atât de mari în sistem fapt pentru care nu 
avizează favorabil această hotărâre. În urma dezbaterii acestei adrese domnii consilieri au 
hotărât că nu pot aproba un alt preŃ decât cel avizat de către ANRSC, propunând 
conducerii SC Acvacalor SA Brad să prezinte o nouă fundamentare ANRSC iar dacă 
această autoritate va aviza un alt tarif, atunci să fie din nou  supus dezbaterii şi aprobării 
Consiliului local. 

Domnul preşedinte de şedinŃă informează pe domnii consilieri că preşedintele 
ANRSC va dispune un control al BilanŃului termoenergietic întocmit de Institutul de 
specialitate din Craiova, iar dacă se vor descoperi greşeli în determinarea pierdeerilor 
economice, va retrage autorizaŃia de acreditare a acestui Institut. 

adresa nr.2888/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD  prin care se solicită să se 
ia în considerare situaŃia reală în care se află sistemul centralizat de alimentare cu energie 
termică,  prezentată pe baza unui bilanŃ energietic întocmit de un auditor energetic 
autorizat  şi să se avizeze preŃul energiei termice Ńinîndu-se seama de valoarea pierderilor 
tehnologice aprobate de autoritatea administraŃiei publice locale pe baza aceloraşi 
documentaŃii depuse. În urma dezbaterii acestei adrese  domnii consilieri au hotărât că nu 
este oportună aprobarea unui  alt  preŃ decât cel avizat de către ANRSC Bucureşti, 
deoarece hotărârea ar fi lovită de nulitate.. 

adresa nr. 2917/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD prin  care se solicită 
Consiliului local al municipiului Brad să aprobe contribuŃia de 2.190.692 lei ca aport de 
capital în numerar pentru a evita intrarea SC Acvacalor SA sub incidenŃa art. 153 indice 
24 alin.1 din Legea nr. 31/1990 a societăŃilor comerciale, republicată şi modificată, adică 
dizolvarea anticipată a societăŃii. Domnii consilieri dezbat această adresă şi 
concluzionează că nu pot să aprobe contribuŃia de 2.190.692 lei ca aport de capital 
întrucât nu există prevederi bugetare în acest sens.  
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Domnul preşedinte de şedinŃă recomandă continuarea demersurilor la factorii de 
decizie pentru ca societatea să poată beneficia de prevederile OUG. nr.128/2006 privind 
anularea creanŃelor bugetare. 

adresa nr. 1/2008 a SC FADENDESTE CONF SRL BRAD prin care se 
solicită obŃinerea avizului de oportunitate pentru construirea unui depozit de materiale pe 
terenul situat pe str. MoŃilor, nr. 56. În urma analizării adresei domnii consilieri  dau aviz 
de principiu pentru construirea depozitului pe str. MoŃilor cu condiŃia respectării 
următoarelor:  amplasarea construcŃiei să se realizeze la min.22 m din axul drumului ; să 
se realizeze un studiu privind circulaŃia rutieră  pe ambele sensuri de mers şi totodată să 
se realizeze o fosă septică vidanjabilă pentru preluarea apelor uzate.Avizul de 
oportunitate se dă de Consiliul local cu condiŃia elaborării unui PUZ care să reglementeze 
şi schimbarea destinaŃiei actuale a terenului prevăzute în PUG. 

adresa nr. 4/2008 a SC MIRU FLUOR ANDI UNICO SRL  prin  care solicită 
încheierea unui contract de închiriere sau concesionare pentru terenul pe care se afla 
amplasat chioşcul din PiaŃa Agroalimentară Brad. În urma analizării adresei, domnii 
consilieri sunt de acord cu închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 12 mp. 
teren situat în Brad, str. Avram Iancu, nr. 6 din domeniul privat al municipiului Brad în 
vederea amplasării unui chioşc,  licitaŃie publică la care va putea participa şi societatea  
sus menŃionată. 

cererea nr. 15657/2008 a domnului Hărăguş Gabriel – prin care se solicită 
prelungirea contractului de închiriere nr. 7026/2008 pentru terenul situat în Brad, str. 
Republicii- adiacent spaŃiului cu destinaŃia de restaurant, pentru perioada 01.11.2008 -
01.05.2009 cu plata unei chirii în proporŃie de 25% din actuala chirie, întrucât în această 
perioadă activitatea de terasă nu poate fi desfăşurată. În urma analizării acestei cereri 
domnii consilieri sunt de acord cu prelungirea contractului cu plata unei chirii în 
proporŃie de 25%  şi recomandă compartimentelor de specialitate să extindă această 
practică şi pentru alte terase sezoniere care ocupă părŃi din domeniul public. 

adresa nr. 3020/2008 a SC Acvacalor SA Brad  prin care înaintează Fişa de 
fundamentare a preŃului la energia termică, calculat în condiŃiile  preŃului păcurii ofertat 
de SC Alson Com Trading SRL, în care se precizează că prin practicarea preŃului avizat 
de ANRSC,  societatea va înregistra o pierdere financiară de aproximativ 2.803.785 lei în 
sezonul rece 2008-2009. Domnii consilieri au luat cunoştinŃă de această adresă şi îşi 
menŃin poziŃia formulată la punctele anterioare cu acest profil. 

 
Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi: Diverse 
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 

şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 28.10.2008.      
 
 
                    Brad, 28.10.2008 

 
 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE SEDINłĂ                                                      SECRETAR 
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