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

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară
din data de 28 octombrie 2009 s-a făcut în data de 23.10.2009 prin DispoziŃia
nr.1068/23.10.2009 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi
al. 3 şi art.68 (1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin
afişare la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de
afişaj din municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 23.10.2009 conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali aflaŃi în funcŃie .
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan,
angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat: Domnul Jurca Florin – manager al
Spitalului municipal Brad, domnul Gheorghe Zeriu – comisar-şef PoliŃia
municipiului Brad, un reprezentant al Grupului de Jandarmi de la Brad, domnul
Gheorghe Dărău - director al SC Acvacalor SA Brad, domnul Emilian Boghean –
consilier juridic la SC Acvacalor SA Brad, doamna Adriana NiŃă – contabilă SC
Acvacalor SA 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 supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din
data de 29.09.2009 precum şi procesul verbal al şedinŃei convocate de îndată pentru
data de 05.10.2009 care s-au aprobat cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se
ridice în picioare pentru a audia imnul naŃional al României.
Doamna secretar Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Groza Liviu să
ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei avându-se în vedere că
dumnelui a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna septembrie 2009.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordul de participare a Primăriei municipiului
Brad la licitaŃia care se va organiza pentru cumpărarea imobilului – clădire sediu de
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la C.N.C.A.F. MINVEST DEVA – FILIALA BRAD MIN SA – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind achiziŃionarea unei suprafeŃe de 500 mp. de
teren situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea realizării unor locuinŃe
sociale – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului 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 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.
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită către SC
Compania NaŃională de InvestiŃii SA a terenului în suprafaŃă de 1335 mp. situat în
municipiul Brad str. LibertăŃii identificat prin Cf nr. 60581 nr. cadastral 60581 pe
durata construirii obiectivului ,,Sală de sport” – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2003 privind
constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinŃe pentru
tineret, destinate închirierii din locuinŃele reabilitate prin ANL Bucureşti situate în
Brad str. Aleea Patriei nr. 2 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. 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.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local
în Consiliile de administraŃie la unităŃile de învăŃământ din municipiul Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei
suprafeŃe de 6 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Republicii adiacent
blocului 18-28 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaŃie de comerŃ – iniŃiat
de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului II din
strada ,,Republicii” în strada ,,1 Decembrie 1918” în municipiul Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
12. 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.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate
pentru întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Spălătorie auto, service auto, bar” în Brad
str. Vânătorilor nr. 83 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea spaŃiului
public şi privat de către transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în
regim de taxi în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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15. Informarea nr. 16863/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad
este parte.
16. Raportul de activitatea al PoliŃiei municipiului Brad pe anul 2009.
17. Informarea nr. 1568437/2003 a Grupei de Sprijin şi IntervenŃie Brad
18. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 16009/2009 a viceprimarului municipiului Brad
-adresa nr.13548/2009 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMIŞOARA
- memoriul primarului nr. 16961/2009 referitor la Muzeul Aurului Brad
- adresa nr. 56/2009 a AsociaŃiei de proprietari nr. 5 Brad
- cererea nr. 14110/2009 a doamnei Lungu Dorica
19. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru
modificarea sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită modificarea proiectului
ordinii de zi după cum urmează:
a) prin completarea cu:
1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din
fondul locativ de stat către actuala chiriaşă;
2.Adresa nr. 17206/27.10.2009 a SC FABRI SRL BRAD;
b) prin scoaterea de pe ordinea de zi a:
1. Punctulului nr. 9 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului local în Consiliile de administraŃie la unităŃile de învăŃământ din
municipiul Brad;
2. Memoriului primarului municipiului Brad nr. 16961/23.10.2009 cu
privire la Muzeul Aurului Brad care s-a discutat în şedinŃa extraordinară din data
de 26.10.2009.
Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării
proiectul ordinii de zi împreună cu modificările propuse care este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Totodată domnul primar Florin Cazacu propune domnilor consilieri să
aprobe discutarea punctelor 16 şi 17 din proiectul ordinii de zi şi a adresei
introduse peste ordinea de zi la începutul şedinŃei avându-se în vedere faptul că
domnul comisar-şef Zeriu Gheorghe - PoliŃia municipiului Brad, un reprezentant al
Jandarmilor precum şi reprezentanŃi ai SC FABRI SRL BRAD se află prezenŃi în
sală - propunere aprobată cu unanimitate de voturi .
Se trece la discutarea Raportului de activitate a PoliŃiei municipiului
Brad pentru primele 9 luni a anului 2009.
Având în vedere că domnul comisar şef de poliŃie Gheorghe Zeriu se află în
sală domnii consilieri îi solicită acestuia să prezinte o sinteză a activităŃii PoliŃiei
municipiului Brad, astfel domnul comisar sef face pe scurt prezentarea activităŃii.
După prezentarea făcută se înscriu la cuvânt domnii consilieri:
Domnul consilier local Radovici Teofil Emilian solicită prezenŃa unui agent
de circulaŃie dimineaŃa de luni până vineri între 7.30 -8.05 în faŃa Şcolii Generale
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„Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, menŃionând că dimineaŃa, în această perioadă de
timp este o adevărată nebunie în trafic şi există riscul mare de producere a unor
accidente rutiere.
Domnul comisar-şef precizează că va face o şedinŃă cu agenŃii de circulaŃie
şi va stabili ca un agent de circulaŃie să fie prezent în fiecare dimineaŃă în faŃa
şcolii.
Domnul consilier Duşan Gheorghe precizează că este necesară prezenŃa unui
agent de circulaŃie mai ales joia la intersecŃia cu str. Minerilor şi nu pentru a opri
maşinile înscrise în trafic pentru verificarea portului centurilor de siguranŃă cum se
obişnuieşte, încurcându-se în acest mod şi mai mult circulaŃia ci pentru a ajuta la
fluidizarea circulaŃiei.
Domnul comisar-şef precizează că de două săptămâni la serviciul circulaŃie
sunt doi agenŃi de circulaŃie în plus şi astfel vor fi prezenŃi în stradă, dealtfel joia şi
în zilele de sărbătoare sunt în centru prezenŃi 2 poliŃişti pentru a fluidiza circulaŃia.
Domnul consilier loacal Costina Ionel Zeno precizează că ar fi bine dacă s-ar
monta două limitatoare de viteză în zona centrală şi mai menŃionează că n-ar strica
nici montarea unei camere de supraveghere în zona centrală pentru a-i putea opri
pe acei vitezomani care noaptea fac raliuri.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că poliŃia are un rol foarte
important pe partea de prevenire a infracŃionalităŃii, că ar trebui să fie mai mulŃi
poliŃişti de proximitate. MenŃionează că dumnealui chiar este mulŃumit de cum se
comportă poliŃistul de proximitate pe care întâmplător l-a întâlnit pe o stradă din
municipiul Brad, în acŃiune, unde se comporta ca un adevărat şerif. Mai precizează
că ar dori o colaborare mai strânsă cu PoliŃia Comunitară deoarece cetăŃenii nu sunt
foarte receptivi la prezenŃa PoliŃiei Comunitare. Mai precizează că intenŃionează să
monteze încă un semafor la intersecŃia str. Vânătorilor cu str. G-ral Vasile Milea.
Îşi exprimă nemulŃumirea că nu se iau măsuri pentru oprirea piloŃilor nocturni.
Dumnealui mai solicită prezenŃa unei maşini de circulaŃie noaptea în centrul
oraşului pentru ca cetăŃenii să se simtă în siguranŃă.
La sfârşit mulŃumeşte conducerii PoliŃiei municipiului Brad pentru buna
colaborare cu Primăria municipiului Brad.
Se trece la „Informarea privind misiunile şi activităŃile Grupei de Sprijin
şi IntervenŃie Brad”.
Reprezentantul jandarmilor prezintă pe scurt activitatea pe care o desfăşoară
în municipiul Brad grupul de jandarmi, precizând că execută acŃiuni în comun cu
efectivele din cadrul Biroului Ordine Publică al PoliŃiei municipiuluiBrad, în baza
Programului „Strada 2009” misiuni de menŃinere a ordinii publice pentru
prevenirea şi descoperirea infracŃiunilor şi combaterea fenomenului
contravenŃional, în zonele de siguranŃă publică.
Se trece la discutarea Adresei nr. 17206/27.10.2009 a SC FABRI SRL
BRAD prin care se solicită aprobarea cumpărării prin licitaŃie a terenului aferent
construcŃiei scoasă la licitaŃie de către DGFP Hunedoara pe care intenŃionează să o
cumpere în vederea extinderii producŃiei de textile şi piele. În urma analizării
adresei şi a discuŃiilor purtate domnii consilieri dau avizul de principiu în vederea
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elaborării unui Raport de evaluare a terenului pentru a putea fi scos la vânzare prin
licitaŃie.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acordul de
participare a Primăriei municipiului Brad la licitaŃia care se va organiza
pentru cumpărarea imobilului – clădire sediu de la C.N.C.A.F. MINVEST
DEVA – FILIALA BRAD MIN SA.
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 fostul sediu
administrativ al Filialei Bradmin SA Brad a devenit disponibil precum şi faptul că
Primăria municipiului Brad nu are un sediu propriu solicită acordul de participare
a Primăriei la licitaŃia care se va organiza pentru cumpărarea imobilului – clădire
sediu de la CN CAF MINVEST DEVA- FILIALA BRADMIN SA.
Mai precizează că la data declarării falimentului Filiala Bradmin înregistra o
datorie de 311.749,67 lei către bugetul local, Primăria s-a înscris la masa credală cu
acest debit ce urma a se recupera din vânzarea activelor. Deoarece încasările din
vânzări urmează să se distribuie, conform Legii 85/2006, tuturor creditorilor într-o
ordine de priorităŃi care nu aduc avantaje municipalităŃii, se consideră oprtună
participarea la licitaŃia publică de vânzare a sediului administrativ, la un preŃ de
pornire echivalent cu 50% din valoarea determinată prin Raportul de Evaluare,
respectiv 839.350 lei, din 1678700 lei iniŃial.
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 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 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.112/2009 privind acordul de participare a Primăriei
municipiului Brad la licitaŃia care se va organiza pentru cumpărarea
imobilului – clădire sediu de la C.N.C.A.F. MINVEST DEVA – FILIALA
BRADMIN SA.
5

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind achiziŃionarea unei
suprafeŃe de 500 mp. de teren situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea
realizării unor locuinŃe sociale.
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 momentul în care în cursul
lunii octombrie 2009 s-a demarat construirea locuinŃelor sociale pe str. Şteampurile
Vechi pe terenurile achiziŃionate prin Hotărârea Consiliului local nr. 44/2009, s-a
constatat că pe lângă aceste locuinŃe se impune sistematizarea pe verticală a zonei,
ceea ce înseamnă crearea de terenuri de joacă pentru copii, parcuri, alei, trotuare.
Mai precizează că pentru construirea imobilului cu locuinŃele sociale şi
totodată sistematizarea pe verticală a zonei, terenul achiziŃionat este insuficient,
fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre şi a propus achiziŃionarea a
încă unei suprafeŃe de 500 mp. de teren din acea zonă.
În proiectul de hotărâre a propus cumpărarea ternului prin negociere directă
în baza unui Caiet de sarcini şi totodată am propus constituirea unei comisii de
negociere a preŃului terenului în aşa fel încât să nu se depăşească 3 Euro pe mp.
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 local Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de
negociere 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 alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansambu şi cu 17 voturi „pentru”
se adoptă Hotărârea nr.113/2009 privind achiziŃionarea unei suprafeŃe de 500
mp. de teren situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea realizării unor
locuinŃe sociale
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea
inventarului domeniului privat al 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.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că în cursul lunii septembrie
2009 s-au identificat două parcele de teren în municipiul Brad proprietatea Statului
Român care nu au fost revendicate la Legea nr. 18/1991 şi nici la Legea nr.
10/2001.
Având în vedere aceste considerente a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
cu cele două parcele: una din parcele are o suprafaŃă de 6115 mp., este situată în
zona Şteampurile Vechi şi se identifică prin nr. cadastral 6500/a înscrisă în CF nr.
60667 provenită din CF nr. 10, iar a doua parcela are o suprafaŃă de 6475 mp. este
situată pe str. Morii şi se identifică prin nr. cadastral 5557 înscrisă în CF nr. 60668
provenită din CF nr. 2276 .
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic şi al Compartimentului patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”
se adoptă Hotărârea nr.114/2009 privind completarea inventarului domeniului
privat al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului 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 la ora actuală există un număr
de 94 agenŃi economici care deŃin contracte de închiriere pe spaŃii şi terenuri
aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad, precum şi un număr de
117 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 31.12.2009
cu posibilitatea prelungirii acestora anual.MenŃionează că în urma solicitărilor a
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus prelungirea acestor contracte
până la data de 31.12.2010, Ńinând cont de faptul că toŃi şi-au achitat chiria pe
spaŃiile deŃinute.
Domnul primar mai precizează că a propus şi prelungirea contractelor de
închiriere până la data de 31.12.2010 pentru spaŃiile din cadrul Dispensarului
Policlinic deŃinute de către 16 medici de familie şi stomatologi.
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat 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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că aceste contracte de
încchiriere se prelungesc anual în luna a 10 – a a anului. Precizează că şi în
momentul de faŃă există două cereri a SC PAN INTERNAłIONAL SRL şi a SC
FAST EAT SRL care solicită prelungirea contractelor de închiriere de-a lungul
sezonului rece dar numai cu plata a 25% din chirie.
Astfel domnul viceprimar propune spre aprobare următorul
AMENDAMENT:
Completarea Anexei nr.1 cu cele două societăŃi comerciale. SC PAN
INTERNAłIONAL SRL resectiv SC FAST EAT SRL iar în Anexa nr. 3 a
proiectului de hotărâre să rămână doar prelungirea contractului doamnei Limonac
Florentina Adelaida care a licitat în cursul lunii octombrie şi a oferit 3,5 lei/mp.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării amendamentul propus care
este aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că nu este de acord cu
chiriile stabilite pentru spaŃiile din cadrul Dispensarului Policlinic Brad folosite de
medicii de familie şi respectiv medicii stomatologi, considerându-le foarte mici
fapt pentru care propune să fie aduse la nivelul tarifelor de bază care se vor aproba
în hotărârea de consiliu ce urmează a fi discutată .
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar trebui luate
măsuri pentru ca cele două spaŃii comerciale din partea de sud a pieŃei să se
alinieze celorlalte în caz contrar să li se rezilieze contractele de închiriere.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul propus şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr. 115/2009
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 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.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere indicele de
inflaŃie de 110,17 din cursul lunii septembrie 2009 transmis de către DirecŃia
JudeŃeană de Statistică Hunedoara, a propus pentru anul 2010 modificarea tarifelor
de bază pe mp. pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru
terenurile care aparŃin domeniului public şi privat al municipiului Brad cu
coeficientul de 10,17%.
De asemenea a propus modificarea chiriilor şi redevenŃelor existente pentru
anul 2010 tot cu coeficientul de 10,17%.
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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că medicii de familie din
cabinetele medicale din cadrul Policlinicii Brad nu prestează numai servicii cu titlu
gratuit ci ei obŃin venituri şi din alte surse fapt pentru care chiria propusă este prea
mică şi ar trebui ca de acum încolo să se stabilească tarife mai mari pentru spaŃiile
din cadrul Policlinicii închiriate de medicii de familie să fie de 3 lei/mp iar pentru
cabinetele stomatologice şi cabinetul psihologic să fie de 5 lei/mp.lună, fapt
pentru care propune modificarea Anexei 1 pct.9 în aşa fel încât pentru cabinetul
stomatologic şi pentru cabinetul psihologic tariful de bază să fie de 5lei/mp iar
pentru celelalte cabinete să fie de 3lei/mp.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că în cadrul Policlinicii
funcŃionează şi cele două cabinete medicale stomatologic şi respectiv de psihologie
care plătesc o chirie foarte mică şi întreabă că de ce nu se impune acestor cabinete
plata unei chirii măcar echivalentă cu chiria impusă spaŃiile comerciale.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că în momentul de faŃă tarifele de
bază pe mp se for folosi de acum încolo numai în cazul spaŃiilor care se vor scoate
la licitaŃie, pentru contractele existente se majorează cu indicele de inflaŃie cu care
se majorează de altfel şi chiriile.
Mai menŃionează că în cazul în care devin spaŃii vacante începând cu data de
01.01.2010 la preŃul de pornire al licitaŃiei se vor folosi tarife de bază pe mp
aprobate prin această hotărâre de consiliu local. În cazul nostru doreşte să se aplice
la medicii de familie respectiv somatologi, tariful de bază de 3 lei /mp şi respectiv
5 lei/mp, spaŃiile vor fi scoase la licitaŃie cu data de 01.01.2009.
Domnul manager al Spitalului care este prezent în sală şi căruia i se dă
cuvântul precizează că într-adevăr tariful stabilit pentru chirie este anormal de mic
din moment ce ei au veniturile pe care le au. Mai menŃionează că aceşti medici de
familie nu ar fi trebuit să funcŃioneze în Policlinică.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui nu este deloc mândru
de modul în care arată Policlinica Brad şi că este şi dumnealui de acord cu
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aplicarea unui tarif mai mare /mp/lună pentru închirierea spaŃiilor din cadrul
Policlinicii Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”
se adoptă Hotărârea nr. 116/2009 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 Proiectului de hotărâre privind transmiterea în
folosinŃă gratuită către SC Compania NaŃională de InvestiŃii SA a terenului în
suprafaŃă de 1335 mp. situat în municipiul Brad str. LibertăŃii identificat prin
Cf nr. 60581 nr. cadastral 60581 pe durata construirii obiectivului ,,Sală de
sport”.
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 Şcoala Generală
,,Mircea Sântimbreanu” situată pe str. LibertăŃii din municipiul Brad nu are în
dotare o sală de sport corespunzătoare desfăşurării activităŃii de educaŃie fizică, a
propus ca prin Programul construcŃii ,,Săli de sport” care se derulează în
conformitate cu prevederile OG nr. 25/2001 să se construiască un astfel de obiectiv
pentru elevii acestei şcoli.
În acest sens s-a comandat dezmembrarea topografică a terenului din curtea
şcolii şi s-a propus transmiterea în folosinŃă gratuită pe durata construcŃiei către
Compania NaŃională de InvestiŃii SA a terenului în suprafaŃă de 1335 mp.
identificat prin nr. cadastral 60581 din CF nr. 60581 în vederea construirii unei săli
de sport prin Programul construcŃii ,,Săli de sport”.
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.
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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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 117/2009 privind transmiterea în folosinŃă gratuită către SC
Compania NaŃională de InvestiŃii SA a terenului în suprafaŃă de 1335 mp.
situat în municipiul Brad str. LibertăŃii identificat prin Cf nr. 60581 nr.
cadastral 60581 pe durata construirii obiectivului ,,Sală de sport”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea
Hotărârii nr. 181/2003 privind constituirea unei comisii sociale pentru
analizarea cererilor de locuinŃe pentru tineret, destinate închirierii din
locuinŃele reabilitate prin ANL Bucureşti situate în Brad str. Aleea Patriei
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 primar Florin Cazacu precizează că întrucât s-au eliberat două
apartamente din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 3-7( Aleea Patriei
nr. 2) prin renunŃarea la spaŃiile locative de către chiriaşii – Crişan Loredana
Monica şi Cotroază Dobromir Mihaela, se impune repartizarea acestor
apartamente.
În anul 2003 la repartizarea apartamentelor construite prin ANL s-a
constituit o comisie care a procesat dosarele cetăŃenilor. Din această comisie au
făcut parte pe lângă 4 salariaŃi ai Primăriei municipiului Brad şi 3 consilieri locali,
consilieri din care 2 nu mai sunt în funcŃie, fapt pentru care a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus modificarea comisiei şi desemnarea în locul
celor 2 consilier Fruja Ioan Vasile şi Gligor Dorin Oliviu alŃi 2 consilieri.
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 Viceprimar Circo Aurel Vasile propune ca din comisie să facă parte
domnul consilier local Ciur Gheorghe iar domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu
propune ca din comisie să facă parte domnul consilier Mureş Mihai.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot cele două propuneri care sunt
aprobate cu unanimitate de voturi.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.118/2009 privind modificarea Hotărârii nr. 181/2003
privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de
locuinŃe pentru tineret, destinate închirierii din locuinŃele reabilitate prin
ANL Bucureşti situate în Brad str. Aleea Patriei nr. 2.
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 propunerea
făcută de către Consiliile de AdministraŃie ale
Şcolii Generale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad 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 2009 în sumă totală de
2813,59 lei . Mai menŃionează că a propus decontarea drepturilor băneşti de către
cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din bugetul local al
municipiului 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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
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Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.119/2009 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 închirierea prin
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 6 mp. de teren situat în municipiul Brad
str. Republicii adiacent blocului 18-28 în vederea amplasării unui chioşc cu
destinaŃie de comerŃ.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere solicitarea de a
amplasa un chioşc cu destinaŃie de comerŃ pe str. Republicii adiacent blocului 1828, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de teren de 6 mp. Totodată a propus aprobarea Caietului
de sarcini privind organizarea licitaŃiei publice pentru închirierea suprafeŃei de 6
mp precum şi aprobarea unei comisii formată din 5 persoane pentru organizarea
licitaŃiei.
Ca preŃ de pornire al licitaŃiei a propus 11 lei/mp/lună, în baza Hotărârii
Consiliului local al municipiului Brad nr. 148/2008.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat , domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de licitaŃie 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 Compartimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, cu 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea nr.120/2009 privind închirierea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de 6 mp. de teren situat în municipiul Brad str.
Republicii adiacent blocului 18-28 în vederea amplasării unui chioşc cu
destinaŃie de comerŃ.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind schimbarea
denumirii tronsonului II din strada ,,Republicii” în strada ,,1 Decembrie
1918” în municipiul Brad
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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 căîn baza Referatului nr.
10090/22.06.2009 al Biroului Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad
prin care se face cunoscută necesitatea fluidizării circulaŃiei în zona centrală a
municipiului Brad şi asigurării accesului la un nr. de 12 proprietăŃi, cât şi starea
degradată a tronsonului II a str. Republicii, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea schimbării denumirii tronsonului II din str.
,,Republicii” în strada ,,1 Decembrie 1918”.
Precizează că acest tronson cuprinde locuinŃele situate perpendicular pe râul
Crişul Alb între Primăria municipiului Brad şi SC TOFA DI ISIDORI SRL. Aceste
proprietăŃi au fost cuprinse pe strada Republicii, ele aparŃinând iniŃial fostei străzi
,,30 Decembrie”.
Întrucât pe acest tronson sunt solicitări de construcŃii noi pe terenurile libere
şi de modernizări şi transformări ale celor existente se impune sistematizarea,
repararea şi racordarea acestui tronson de stradă, care este o derivaŃie a străzii
Republicii, cu strada Minerilor. În nomenclatorul stradal al municipiului Brad pe
tronsonul de stradă sus amintit o parte a proprietăŃilor apar pe strada Republicii iar
o altă parte pe strada Minerilor.
Având în vedere că proprietăŃile de pe acest tronson nu au acces direct la
strada Republicii propun schimbarea denumirii acestui tronson din strada
Republicii în strada ,, 1 Decembrie 1918”.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că propune această denumire ca
un omagiu peste timp, adus brădenilor participanŃi la Marea Unire de la 1
Decembrie 1918. Din cei 1228 de delegaŃi din toată Transilvania, 12 au fost
locuitori din zona Bradului, fiecare având un mandat scris dat de către obştea
locuitorilor sau a instituŃiilor din care făceau parte.
Mai menŃionează că s-a înaintat Comisiei de atribuire de denumiri judeŃeană
din cadrul InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara a cererii de avizare privind
schimbarea denumirii tronsonului II din str. Republicii în str. 1 Decembrie 1918 la
data de 21.07.2009 dar în termen de 60 de zile potrivit art. 5 alin. 2 din OG nr.
63/2002 nu s-a dat curs solicitării şi Consiliul local al municipiului Brad are
posibilitatea de a aproba această schimbare chiar şi fără aviz.
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.
14

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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.121/2009 privind schimbarea denumirii tronsonului II din
strada ,,Republicii” în strada ,,1 Decembrie 1918” în municipiul 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 a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus modificarea a două articole din Regulamentul de
administrare a parcărilor publice din municipiul Brad care vizează taxele de parcare
din cadrul acestui serviciu, astfel taxele de parcare vor creşte cu 10,17% faŃă de
anul precedent.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat , domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă
citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui ar dorii să vadă la
intrarea în oraş tăbliŃe pe care să scrie că parcările sunt cu plată şi totodată să se
pună şi afişe în oraş cu precizarea unde să poată cetăŃeanul să-şi facă abonamente
de parcare.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.122/2009 privind modificarea Regulamentului de
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administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005 .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizului
prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Spălătorie
auto, service auto, bar” în Brad str. Vânătorilor nr. 83.
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 modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului impune aprobarea de către Consiliul
local al municipiului Brad a avizelor prealabile de oportunitate, întocmit de către
structurile specializate conduse de arhitecŃi în cazul în care prin cererea pentru
emiterea certificatelor de urbanism se solicită o modificare de la prevederile
documentaŃiilor de urbanism aprobate pentru zona în care se doreşte realizarea
obiectivelor de investiŃii aprobate.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat , domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă
citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu solicită executarea unei bande de preselecŃie
din drumul naŃional în momentul în care se trece la executarea lucrării.
Domnul arhitect şef Duna Gheorghe precizează că acest lucru este solicitat
prin însăşi Certificatul de urbanism.
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 şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.123/2009 pentru aprobarea Avizului prealabil de
oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Spălătorie auto, service
auto, bar” în Brad str. Vânătorilor nr. 83.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea taxei
pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii
autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad.
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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 a iniŃiat acest proiect de
hotărâre prin care a propus începând cu data de 1 ianuarie 2010 , majorarea taxei de
la 700 lei la 800 lei/autoturism/an pentru utilizarea spaŃiului public şi privat de
către transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi din
municipiul Brad .
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă
citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian întreabă dacă această taxă este în
afara impozitului. Domnul primar Florin Cazacu precizează că da este în afara
impozitului.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită ca în viitor domnii de la
compartimentul de specialitate să gândească alte locaŃii pentru staŃiile de taxi
pentru că nu e deloc bine să fie ocupate cele două benzi pe str. Republicii lângă
autogară.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că sunt şi alte staŃii de taxi
stabilite prin hotărâre de consiliu, de ce nu sunt şi acelea utilizate de către
taximetrişti.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că are oameni angajaŃi pentru a se
îngriji de bunul mers al acestui serviciu de ce nu sunt în stradă de ce nu i-au
măsuri, să fie sancŃionaŃi domnii Nicula Daniel şi Herczeg Adrian pentru
nerespectarea ordinului de servici.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentul Juridic şi a Compartimentului autorizare,
monitorizare, control, transport public local din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.124/2009 privind modificarea taxei pentru utilizarea
domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaŃi pentru
transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării
unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă.
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 doamna
Guriuc Pauluina – chiriaşa apartamentului nr. 10, sc.3, et.2 din bl.60, str. Aleea
Patriei din Brad a solicitat cumpărarea acestui apartament şi totodată nu are datorii
la AsociaŃia de proprietari din care face parte şi nici restanŃe la chirie, respectiv
energia termică a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
vânzării apartamentului susamintit către actuala chiriaşă.
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 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 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.125/2009 aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ
de stat către actuala chiriaşă
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.16863/2009 a
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul
instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce
la cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi
în care este citat şi Consiliul local al municipiului Brad, faŃă de care domnii
consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 16009/2009 a viceprimarului municipiului Brad prin care
domnul viceprimar aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri solicitarea DirecŃiei
Sanitar- Veterinară şi SiguranŃa Alimentelor de reautorizare a activităŃii Târgului
de animale „Obor” Brad, sau după caz, sistarea activităŃii acestei activităŃi. În urma
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dezbaterilor domnii consilieri în unanimitate sunt de acord cu reautorizarea acestui
târg.
- adresa nr.13548/2009 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMIŞOARA prin care societatea susamintită prezintă tarifele de salubrizare,
recalculate cu inflaŃia care se vor aplica începând cu data de 01.11.2009.În urma
discuŃiilor purtate domnii consilieri sunt de acord cu aplicarea noului tarif la
salubritate cu condiŃia acceptării de către societatea susamintită a majorării
redevenŃei anuale de 3000 euro cu 5%.
- adresa nr. 56/2009 a AsociaŃiei de proprietari nr. 5 Brad prin care se
aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri situaŃia deosebit de gravă a chiriaşului
TOBIAŞ ŞTEFAN care locuieşte în blocul CX 36, ap.11 care are un debit de
3527,44 lei taxe comune şi 502,48 lei penalităŃi de întârzâiere, un total de 4029,92
lei. Se precizează că există pe numele chiriaşului sentinŃă judecătorească de
evacuare investită cu formulă executorie dar nu se poate proceda la evacuare
deoarece familia susnumitului este plecată în străinătate.În urma discuŃiilor purtate
domnii consilieri precizează că asociaŃia de proprietari să i-a măsurile care se
impun cu respectarea legii. Să urmeze căile legale atăt pentrui recuperarea
datoriilor cârt şi pentru evacuarea chiriaşului
- cererea nr. 14110/2009 a doamnei Lungu Dorica prin care solicită
aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului în care locuieşte deoarece contractul
de închiriere a fost reziliat prin sentinŃă judecătorească. Mai precizează că are
achitată la zi chiria iar la căldură are o datorie de 18 554,15 lei, datorie pe care se
obligă să o plătească împreună cu fiica sa, care locuieşte în acelaşi apartament
împreună cu cei doi copii şi tatăl acestora. SC Acvacalor SA a făcut un grafic de
eşalonare a acestei datorii pentru o perioadă de 24 de luni. În urma analizării
acestei cereri domnii consilieri au ajuns la concluzia că doamna Lungu are o
datorie totală de 31.076,56 lei sumă pe care dumnealor sunt convinşi că nu va avea
cum să o achite. Mai precizează că având în vedere şi faptul că suntem în pragul
iernii pentru şedinŃa de consiliu viitoare să se iniŃieze un proiect de hotărâre în
vederea unei noi repartiŃii.
Diverse.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise
lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de
28.10.2009.
Brad, 28.10.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
GROZA LIVIU

EPURE AGNES
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