ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 29 martie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 29 martie 2012 s-a făcut în data de 23.03.2012 prin Dispoziţia nr. 205/23.03.2012 emisă
de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa 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 invitaţiile în data de 23.03.2012, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, doamna consilier Chiş Alexandra fiind absentă motivat.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaţi
ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăţeni ai municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat doamna Dobre Gabriela contabil şef la Grădiniţa
„Floare de Colţ” Brad - Centrul de Execuţie Bugetară nr. 1 Brad, doamna Niţă Adina –
administrator special al SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă, domnul Boghean
Emilian – consilier juridic al SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă, domnul Pârva
Ioan – autorul cărţii „Drumeţii prin amintiri”, doamna Coroi Livia – autoarea cărţii –
„Copilăria de altădată în zona Brad” precum şi cetăţeni ai municipiului Brad .
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela secretar al municipiului Brad.
Doamna secretar Galea Mirela - declară deschise lucrările şedinţei, considerând-o
legal constituită şi îi invită pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia imnul
naţional al României.
În continuare doamna secretar Galea Mirela supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare din data de 29 februarie 2012 care se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Galea Mirela precizează că domnul consilier local
Ştefan Bogdan Mihai care a fost ales preşedinte de şedinţă în luna decembrie 2011 şi-a
epuizat mandatul de preşedinte de şedinţă motiv pentru care solicită domnilor consilieri să
facă propuneri pentru desemnarea următorului preşedinte de şedinţă cu respectarea
prevederilor art.20 alin.3 şi alin.4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al municipiului Brad.
Astfel domnul consilier Mureş Mihai propune ca domnul consilier Manea Iosif să fie
preşedinte de şedinţă – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar Galea Mirela îl invită pe domnul preşedinte de şedinţă să ocupe
loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul primar să
dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea
Consiliului local al municipiului Brad pentru anul 2012 – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ,,TÂRGUL VECHI”
piaţetei situată în municipiul Brad, delimitată de râul Crişul Alb pe latura Nord-Est,
proprietăţile private Childrens Aid Foundation – Centrul Creştin şi Tisu Virgil pe latura de
Nord-Vest, strada 1 Decembrie 1918 pe latura de Sud- Vest şi proprietatea Uibariu
Lăcrămioara pe latura de Sud-Est – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
25/2008 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor
transmisibile la animale - iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva
Ioan pentru tipărirea cărţii ,,Drumeţii prin amintiri” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei Coroi
Livia pentru tipărirea cărţii ,,Copilăria de altădată în zona Brad” – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului
nr. 14 sc.1 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostei chiriaşe
Mocioiu Felicia Voichiţa – iniţiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actuala chiriaşă Faur Melinda Maria – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
9.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din
domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere – iniţiat
de primarul municipiului Brad.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor de delegare a
gestiunii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în
municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad şi de un grup de consilieri.
11. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” a terenurilor pentru
construcţia / extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe de la Grădiniţa cu
Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
13.Informarea nr.4825/23.03.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
14. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- adresa SC DANDY CAR PAN SRL BRAD înregistrată la Primăria Brad sub
nr.3452/05.03.2012
- adresa nr. 883/20.03.2012 a SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN
INSOLVENŢĂ

- adresa nr.4418/19.03.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,AQUA PREST HUNEDOARA”
- adresa nr. 4607/20.03.2012 a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică
- adresa nr.2111/14.03.2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara
- cererea nr.4431/19.03.2012 a doamnei Tudoran Carmen
15. Diverse
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau
completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită completarea Ordinii de zi cu următoarele:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat
între Consiliul local al municipiului Brad şi Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara.
2.
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc
105 garsoniere”situat în Brad, str. Spitalului, nr.2.
3.
Raportul primarului municipiului Brad privind starea economică, socială şi
de mediu a municipiului Brad pe anul 2011.
4.
prezentarea anunţului de participare la licitaţia publică deschisă pentru
delegarea gestiunii SACET.
5.
Cererea nr. 4905/26.03.2012 a Cultului Penticostal Brad.
6.
Hotărârea nr. 52/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind asocierea
judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţ în vederea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân”.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii de
zi, domnul preşedinte de şedinţă îl supune aprobării cu completările făcute şi cu
unanimitate de voturi este aprobat.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi
a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru
serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad pentru anul
2012
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa
nr.8971/16.11.2011 a Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara prin care se comunică
numărul maxim de 154 posturi pentru anul 2012 pentru municipiul Brad, determinat
potrivit prevederilor Anexei care face parte integrantă din OUG nr.63/2010 şi a numărului
de locuitori ai municipiului Brad la data de 31.12.2010 comunicat de către Direcţia
Judeţeană de Statistică Hunedoara,precum şi Avizul nr.1624763/05.03.2012 dat de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti privind funcţiile publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus pentru anul 2012 aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, pentru aparatul permanent al
Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice locale – Biblioteca municipală ,,Gheorghe
Pârvu” şi Casa de Cultură, precum şi pentru serviciile publice locale înfiinţate prin hotărâri
ale Consiliului local, aflate în subordinea acestora.

Menţionează că în prezent în Organigramele aprobate împreună cu Cantina de ajutor
social ( 6 posturi), Creşa de cartier ( 4 posturi), Serviciul public de asistenţă socială ( 97
posturi) şi Cabinetele medicale ( 6 posturi) care sunt plătite de la capitolul bugetar
,, asigurări şi asistenţă socială” respectiv capitolul bugetar ,,sănătate”, există un număr de
264 posturi din care la data de 01.01.2012 ocupate un număr de 163 posturi .
Cele 264 posturi defalcate pe structuri se prezintă astfel:
- 2 posturi demnitari ( primar + viceprimar)
- 7 posturi funcţii publice de conducere
- 58 posturi funcţii publice de execuţie
- 6 posturi de conducere de natură contractuală
- 191 posturi de execuţie de natură contractuală din care 90 posturi pentru asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap grav
A propus înfiinţarea a 3 posturi, după cum urmează: 1 post de funcţionar public de
execuţie (inspector cls. I grad asistent - poziţia 16 din statul de funcţii) la Biroul pentru
administrarea domeniului public şi privat, 1 post de funcţionar public de execuţie(inspector
cls.I grad superior-poziţia 94 din statul de funcţii) la Serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor Brad - Compartimentul de evidenţă a persoanelor şi 1 post de natură
contractuală-paznic (poziţia 151 din statul de funcţii) la Serviciul public pentru
administrarea”Muzeului Aurului” Brad, patrimoniu, monumente istorice, colecţii brădene
şi turism, astfel încât numărul maxim de posturi pentru anul 2012 va fi de 154 stabilit
potrivit Anexei care face parte integrantă din OUG nr.63/2010 şi a numărului de locuitori
ai municipiului Brad la data de 31.12.2010 comunicat de către Direcţia Judeţeană de
Statistică Hunedoara.
Luând în considerare cele de mai sus, a propus spre aprobare Organigrama şi Statul
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, al aparatului permanent al
Consiliului local Brad, a instituţiilor publice şi a serviciilor publice aflate în subordinea
Consiliului local Brad pentru anul 2012 cu încadrarea în numărul maxim de 154 de posturi.
Organigrama nou propusă cu cele 154 de posturi are o structură formată din:
- 2 posturi demnitari ( primar + viceprimar)
- 1 post secretar-funcţie publică de conducere
- 5 posturi funcţii publice de conducere
- 56 posturi funcţii publice de execuţie
- 5 posturi de conducere de natură contractuală
- 85 posturi de execuţie de natură contractuală
În capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art.III alin.2 din OUG nr.63/2010,
respectiv „învăţământ” -65.02 şi „asigurări şi asistenţă „-68.02 finanţate din bugetele locale
şi capitolul bugetar” sănătate ”-66.02 avem 297 posturi, respectiv următoarea situaţie:
- 6 posturi Cantina de ajutor social – de natură contractuală;
- 4 posturi Creşa de Cartier – de natură contractuală ;
- 6 posturi Cabinete medicale Şcolare – de natură contractuală;
- 1 post Serviciul Public de Asistenţă Socială – funcţie publică de conducere;
- 4 posturi Serviciul Public de Asistenţă Socială - funcţii publice de execuţie;
- 2 posturi Serviciul Public de Asistenţă Socială - de natură contractuală;
- 90 posturi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav.
- 184 posturi la învăţământ.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul

consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic şi a Compartimentului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.32/2012 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru
serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad pentru anul
2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de
,,TÂRGUL VECHI” piaţetei situată în municipiul Brad, delimitată de râul Crişul Alb
pe latura Nord-Est, proprietăţile private Childrens Aid Foundation – Centrul Creştin
şi Tisu Virgil pe latura de Nord-Vest, strada 1 Decembrie 1918 pe latura de Sud- Vest
şi proprietatea Uibariu Lăcrămioara pe latura de Sud-Est
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere AVIZUL
FAVORABIL nr. 4/23.02.2012 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului
Hunedoara, precum şi Referatul nr. 4004/13.03.2012 al Biroului urbanism, amenajarea
teritoriului şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se propune
atribuirea denumirii de ,,TÂRGUL VECHI” piaţetei situată în municipiul Brad, delimitată
de râul Crişul Alb pe latura N-E, proprietăţile private Childrens Aid Foundation – Centrul
Creştin şi Tisu Virgil pe latura de N-V, strada 1 Decembrie 1918 pe latura de S-V şi
proprietatea Uibariu Lăcrămioara pe latura de S-E, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus cele solicitate.
Propune atribuirea denumirii de ,,TÂRGUL VECHI” acestei zone care în perioada
interbelică era denumită ,,Piaţa oraşului” deoarece aici se făceau variatele tranzacţii
comerciale cu produse de toate felurile de la ace, aţă, site, oale, îmbrăcăminte, cereale,
ciubere, doniţi, tulnice, aduse de moţii arieşeni care cumpărau din piaţa de la Brad mălai şi
făină.
Zona propusă pentru atribuirea denumirii de „TÂRGUL VECHI”, făcea parte din
zona comercială a centrului vechi al oraşului.
La început această piaţetă cuprindea un spaţiu destul de restrâns care se întindea
între Primărie şi podul Crişului însă cu timpul a devenit un spaţiu mai larg, cuprinzând
actuala zonă a blocurilor din faţa Primăriei şi actualul parc.

Menţionează de asemenea că în nomenclatorul stradal al municipiului Brad nu există
această denumire dată nici unei străzi.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită să se acorde o mai mare atenţie la
redactarea denumirilor de străzi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dezvelirea plăcuţelor cu denumirea
străzilor „1 Decembrie” şi „Târgul Vechi” să se facă într-un cadru festiv.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.33 /2012 privind atribuirea denumirii
de ,,TÂRGUL VECHI” piaţetei situată în municipiul Brad, delimitată de râul Crişul
Alb pe latura Nord-Est, proprietăţile private Childrens Aid Foundation – Centrul
Creştin şi Tisu Virgil pe latura de Nord-Vest, strada 1 Decembrie 1918 pe latura de
Sud- Vest şi proprietatea Uibariu Lăcrămioara pe latura de Sud-Est .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 25/2008 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de
sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale .
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Ordinul Prefectului
Judeţului Hunedoara nr. 79/13.02.2012 prin care se solicită reactualizarea Unităţii locale
de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 25/2008
privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor
transmisibile la animale.
Modificarea acestei hotărâri a fost impusă de schimbările care au intervenit în
conducerea unor instituţii publice din municipiul Brad. Astfel în locul doamnei Epure
Agnes – secretar al municipiului Brad a fost desemnată să exercite cu caracter temporar
funcţia publică de conducere vacantă de secretar doamna Galea Mirela, în locul domnului
medic veterinar Cioflica Cornel a fost numită domnişoara Bortaş Olimpia, în locul
domnului Petruş Adrian comisar şef al Poliţiei municipiului Brad a fost împuternicit
domnul comisar şef Cioara Dan, iar în locul domnului Udrescu Mircea şef Punct de lucru a

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA a fost numit domnul Csernatoni
Ioan.
Menţionează că în Unitatea locală de sprijin constituită la nivelul municipiului Brad
a fost nominalizată şi domnişoara dr. Gurban Ramona – medic veterinar din cadrul
Primăriei municipiului Brad.
Domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat (Chiş
Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.34/2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
local Brad nr. 25/2008 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru
combaterea bolilor transmisibile la animale.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin
financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea cărţii ,,Drumeţii prin amintiri”.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea domnului Pârva
Ioan înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 3396/02.03.2012, prin care solicită
un sprijin financiar în vederea tipăririi cărţii ,,Drumeţii prin amintiri ”, precum şi avizul
favorabil al Consiliului local Brad din data de 31.01.2012, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus alocarea unei sume de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură,
recreere şi religie.
Precizează că domnul Pârva Ioan este membru al Asociaţiei Scriitorilor din judeţul
Hunedoara, iar în cartea sa prezintă un itinerar turistic, istoric şi cultural prin Ţara
Zarandului şi în special în zona Brad.
Cartea va fi tipărită de către Editura Călăuza Deva şi se va menţiona pe copertă
,,Carte editată cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului local Brad, judeţul Hunedoara”.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că suma prevăzută în buget
pentru semestrul II al anului 2012 este de 4000 lei iar în urma analizării cererii, în calitatea
dumnealui de preşedinte de comisie îi revine sarcina de a propune suma care să fie alocată
pentru tipărirea cărţii”Drumeţii prin amintiri”. În acest sens propune alocarea sumei de
2500 lei – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită ca un anumit număr de exemplare să fie
destinate Bibliotecii municipale Brad.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că domnul Pârva Ioan – autorul le-a
prezentat succint conţinutul cărţii.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.35/2012 privind aprobarea unui sprijin
financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea cărţii ,,Drumeţii prin amintiri”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin
financiar doamnei Coroi Livia pentru tipărirea cărţii ,,Copilăria de altădată în zona
Brad”.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea doamnei Coroi
Livia înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 1498/30.01.2012, prin care solicită
un sprijin financiar în vederea tipăririi cărţii ,,Copilăria de altădată în zona Brad ” precum
şi avizul favorabil al Consiliului local Brad din data de 31.01.2012, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus alocarea unei sume de la capitolul bugetar 67.02 –
cultură, recreere şi religie.
Cartea va fi tipărită de către Editura ,,Argonaut” Cluj Napoca, va avea un tiraj de
200 exemplare a câte 215 pagini, conţine interviuri realizate de către elevii Colegiului
Naţional ,,Avram Iancu” Brad, cu anumite personalităţi ale municipiului Brad, cu privire la
viaţa şi traiul acestora din perioada interbelică.
Această lucrare a fost realizată în cadrul unui program de cercetare sub directa
îndrumare şi coordonare a solicitantei şi va fi însoţită de un studiu realizat de către aceasta.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile în calitatea dumnealui de preşedinte de
comisie îi revine sarcina de a propune suma care să fie alocată pentru tipărirea cărţii ”
Copilăria de altădată în zona Brad”. În acest sens propune alocarea sumei de 1500 lei –
propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită la fel ca la hotărârea anterioară ca un
anumit număr de exemplare să fie destinate Bibliotecii municipale Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar trebui ca în astfel de situaţii să fie
prezentat un punct de vedere de specialitate în legătură cu conţinutul manuscriselor
prezentate.
Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că dumnealui a citit manuscrisul doamnei
Coroi Livia şi dumnealui susţine tipărirea acestei cărţi – fiind o lucrare valoroasă.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în virtutea protocolului încheiat este
normal a sprijini această iniţiativă, vor fi stimulaţi atât elevii cât şi cadrele didactice .
Domna Bianca Leucian – directoarea Casei de Cultură Brad solicită să i se dea
cuvântul, sens în care domnul preşedinte supune aprobării şi cu unanimitate de voturi i se
dă cuvântul doamnei Bianca Leucian.
Doamna Bianca Leucian – directoarea Casei de Cultură Brad precizează că în astfel
de situaţii ar fi bine ca autorii să solicite mai multor tipografii oferte de preţ în vederea
tipăririi cărţilor şi cu aceste oferte să vină în faţa domnilor consilieri pentru a aproba. Mai
solicită ca numărul de cărţi alocate să fie proporţional cu sumele de bani alocate.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că autorii acestor cărţi sunt consacraţi,
merită sprijinul autorităţii locale iar banii alocaţi pentru publicarea unor astfel de cărţi vor
produce efecte în timp.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” , 1 consilier absent
motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.36/2012 privind aprobarea unui
sprijin financiar doamnei Coroi Livia pentru tipărirea cărţii ,,Copilăria de altădată în
zona Brad”
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, precum şi de
către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în municipiul
Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
drepturilor băneşti personalului susmenţionat în sumă de 18730,14 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad ( februarie 2012) - în sumă de 799 lei;
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad –Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”
(septembrie, octombrie, noiembrie,decembrie 2011 şi ianuarie 2012 )- în sumă de 2059, 51
lei;

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai,
iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2011 şi ianuarie 2012) în sumă de 15.871,63 lei ;
Precizează că în articolul 4 al proiectului de hotărâre 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, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu întreabă cine se face vinovat de faptul că nu a fost
solicitată decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport din localitatea de reşedinţă la
locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă efectuate de către cadrele
didactice de la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad. Menţionează că din punctul
dumnealui de vedere vinovat de acest lucru se face preşedintele Consiliului de
Administraţie pentru că nu a discutat în şedinţele Consiliului de administraţie.Întreabă dacă
directorul Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad – domnul Paşcu Gavrilă a fost invitat
să participe la şedinţa de consiliu.
Doamna secretar Galea Mirelă precizează că a fost invitat.
Doamna Coroi Livia – profesor la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad precizează
că au fost convocate şedinţe de Consiliu de administraţie dar nu s-a mai discutat problema
decontării contravalorii transportului pentru cadrele didactice pentru că se ştia că în bugetul
local nu mai sunt bani.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că, Consiliul local al municipiului Brad a
aprobat toate deconturile iar banii s-au alocat pe măsura ce bugetul permitea acest lucru.
Mai solicită ca doamna Stânga Elena de la compartimentul audit din cadrul Primăriei
municipiului Brad să verifice documentele justificative prevăzute de lege.
Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că această solicitare a venit în urma
intervenţiei pe care dumnealui a avut-o la şedinţa de consiliu anterioară . Mai menţionează
că, cadrele didactice şi-au depus documentele justificative pentru decontarea transportului
lunar, doar, că acestea n-au fost analizate în şedinţele Consiliului de administraţie.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” , 1 consilier absent
motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.37/2012 privind aprobarea
drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ 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 aprobarea unei noi
repartiţii a apartamentului nr. 14 sc.1 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din
municipiul Brad fostei chiriaşe Mocioiu Felicia Voichiţa
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de
iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.4757/19.03.2012 al Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat prin care se
propune aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 14 sc. 1 din blocul 60 situat pe
str. Aleea Patriei din municipiul Brad, întrucât Contractul de închiriere nr. 26/19.10.2004 al
cărei beneficiară a fost doamna Mocioiu Felicia Voichiţa a încetat de drept, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei
susnumitei.
Menţionează că doamna Mocioiu Felicia Voichiţa are achitată la zi chiria aferentă
folosinţei apartamentului, iar atât pentru datoria de 8836,84 lei către Asociaţia de
proprietari nr. 6 Brad cât şi pentru debitul restant de 7000 lei la energia termică către SC
ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENŢĂ, a prezentat câte un grafic de eşalonare.
Precizează că la data de 16.03.2012 susnumita a achitat din debitele restante 3000 lei
la SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENŢĂ şi 1500 lei la Asociaţia de
proprietari nr. 6 Brad, astfel încât a respectat graficele de eşalonare.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul Leaha Ştefan Dorel solicită să fie trecută clauza de reziliere a contractului
în cazul nerespectării Graficului de eşalonare a datoriilor pentru o perioadă de 3 luni
consecutiv.Această solicitare este însuşită de către domnii consilieri.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 16 voturi „pentru”,
1 consilier absent motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr. 38/2012 privind
aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 14 sc.1 din blocul 60 de pe str. Aleea
Patriei din municipiul Brad fostei chiriaşe Mocioiu Felicia Voichiţa
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă Faur Melinda Maria.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a Referatului nr.
4776/22.03.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul

Primăriei municipiului Brad prin care se înaintează Documentaţia de vânzare pentru
apartamentul nr. 14, din blocul nr.60 sc. 3 etaj 3, de pe str. Aleea Patriei din municipiul
Brad, construit din fondurile statului, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea vânzării acestuia doamnei Faur Melinda - Maria, care, în momentul de
faţă este chiriaşa apartamentului susamintit.
Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actuala chiriaşă nu are datorii faţă de
Asociaţia de proprietari nr. 6 Brad din care face parte şi nici restanţe la chirie, respectiv,
la energia termică la SC Acvacalor SA Brad – în insolvenţă .
A propus vânzarea apartamentului la preţul de 30.600 lei cu plata în rate, aşa cum a
solicitat de fapt doamna Faur Melinda - Maria în cererea nr. 3497/05.03.2012 adresată
către Consiliul local Brad.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Raportului de evaluare
întocmit de către SC DOREVAL SRL DEVA prin expert evaluator Varga Dorel, iar
contravaloarea acestui raport de evaluare să fie suportată de către cumpărător.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr. 39/2012 privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă Faur Melinda Maria.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică

a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
4763/22.03.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat, precum şi
cererile agenţilor economici cu profil de alimentaţie publică, de a amenaja terase sezoniere
în municipiul Brad în perioada 15.04.2011- 31.10.2012, s-au identificat un număr de 15
amplasamente.
Cele 15 amplasamente vor fi închiriate în urma unor licitaţii publice care se vor
realiza în baza Caietului de sarcini pe care l-a propus a fi aprobat prin articolul 2 al
proiectului de hotărâre. Licitaţia se va organiza de către comisia propusă în art. 4 al
proiectului de hotărâre formată din 5 persoane, iar preţul de pornire al licitaţiei l-a propus
să fie de 15 lei/mp/lună .

De asemenea a propus ca cele 15 terase să fie amenajate cu mochetă de trafic intens
şi delimitate cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât mai plăcut
spaţiului.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu solicită ca agenţii economici să-ş prezinte ideea
Biroului UATI cu ceea ce vor să amenajeze terasele pentru ca acest birou să poată da un
aviz de principiu şi doar după obţinerea acestui aviz aceste terase să fie amenajate.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel solicită compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei municipiului Brad să acorde o mai mare atenţie amplasamentelor pentru a
nu se ocupa mai mult de ½ din trotuar.
Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin propune ca din comisia de licitaţie să
facă parte domnul consilier Leaha Ştefan Dorel – propunere aprobată cu unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr. 40/2012 privind închirierea prin
licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea
amenajării unor terase sezoniere .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor
de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie
Termică (SACET) în municipiul Brad .
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive dumnealui fiind unul
dintre iniţiatori.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile
Hotărârilor Consiliului local nr. 168/2011, nr. 6/2012 şi nr. 7/2012, au fost elaborate
documentaţiile impuse prin reglementările legale, în vigoare, respectiv Legea nr. 51/2006,
Legea nr. 325/2006, HGR nr. 717/2008 şi anume:
- Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii SACET
- Regulamentul SACET
- Caietul de Sarcini pentru prestarea SACET
- Proiectul de Contract de Delegare a Gestiunii SACET

- Fişa de date a delegării gestiunii şi Criteriile de Selecţie a ofertelor
Documentaţiile au fost prezentate în şedinţa Consiliului local din data de 29.02.2012
şi AVIZATE de ANRSC Bucureşti, cu AVIZUL nr. 2378373/MLM/16.03.2012 (anexat).
Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local precizate mai sus, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestor documentaţii şi a
comisiei de evaluare a ofertelor, urmând ca hotărârea adoptată să fie trimisă la ANRSC,
conform prevederilor art. 51 din HGR nr. 717/2008, apoi publicată în Monitorul Oficial al
României, într-un cotidian de circulaţie naţională şi în unul de circulaţie locală, aşa cum
reglementează art. 21 din HGR nr. 717/2008.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că după validarea Hotărârii de
către Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara, hotărârea adoptată va fi trimisă la ANRSC,
conform prevederilor art. 51 din HGR nr. 717/2008, apoi publicată în Monitorul Oficial al
României, într-un cotidian de circulaţie naţională şi în unul de circulaţie locală, aşa cum
reglementează art. 21 din HGR nr. 717/2008. Mai precizează că în conformitate cu
prevederile legale în vigoare durata delegării nu poate fi mai mare de 49 de ani şi propune
Consiliului local să aprobe o durată iniţială de 32 de ani care poate fi prelungită o singură
dată cu cel mult jumătate din durata iniţială, adică în total maxim 48 de ani.
Domnul preşedinte de şedinţă a întrebat dacă sunt investitori interesaţi.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că s-au interesat mai mulţi
investitori atât din ţară cât şi din străinătate. Precizează că au fost adresate invitaţii pentru
a vizita mai multe centrale similare (Gherla, Viena, Frankfurt, ...). Mai precizează că
pentru delegarea acestui serviciu reglementările legale în vigoare sunt destul de incomode
în sensul că delegarea gestiunii se poate face doar prin licitaţie publică deschisă iar această
licitaţie poate avea loc doar dacă sunt depuse trei oferte valabile, dacă nu sunt depuse trei
oferte valabile se organizează a doua licitaţie pentru care este obligatorie existenţa a trei
oferte eligibile. În caz contrar, după a doua licitaţie eşuată, se anulează procedura, după
care Contractul se poate atribui prin negociere directă.
Domnul consilier Mureş Mihai afirmă că ar fi fost indicat ca Anunţul de delegare a
gestiunii să se publice în SEAP, chiar dacă durata atribuirii este mai mare, pentru a fi
posibilă şi participarea unor ofertanţi din străinătate. Insistă să se onoreze invitaţiile de a
vizita Centarlele similare.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că delegarea de gestiune nu
reprezintă o achiziţie publică care să poată fi publicată în SEAP.Procedura de delegare a
gestiunii a fost hotărâtă prin HCLnr. 6/2012, la recomandarea ANRSC şi în această situaţie
este obligatorie respectarea procedurii reglemantate prin HG nr.717/2008. Cu privire la

posibila participare a ofertanţilor din străinătate, procedura aprobată prin HG nr. 717/2008
permite publicarea documentaţiilor şi în Jurnalul Comunităţii Europene, cu condiţia ca
acestă documentaţie să fie prezentată în limba engleză, ceea ce ar comporta un efort
financiar foarte mare, dat fiind volumul enorm al acestor documentaţii. Totuşi au fost
invitaţi ofertanţi din străinătate care manifestă interes pentru această achiziţie.
Domnul consilier Mureş Mihai propune completarea comisiei din art. 6 al
proiectului de hotărâre cu domnul viceprimar Circo Aurel Vasile şi domnul consilier
Podaru Vasile – propunere aprobată cu 15 voturi pentru, 1 consilier absent motivat(Chiş
Alexandra) şi 1 abţinere (Circo Aurel Vasile).
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 16 voturi „pentru”,
1 consilier absent motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.41/2012 privind
aprobarea Documentaţiilor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare
Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind punerea la dispoziţia
proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Hunedoara” a terenurilor pentru construcţia / extinderea / reabilitarea noilor
investiţii aferente acestuia.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa
nr.2784/12.03.2012 a SC APAPROD SA DEVA prin care se solicită adoptarea unei
hotărâri din care să rezulte că pe perioada executării proiectului privind extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Brad, să fie predate
investitorului străzile pe care se vor executa lucrările, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus cele solicitate.
Precizează că străzile care fac parte din domeniul public al municipiului Brad vor fi
predate investitorului pe perioada realizării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” a terenurilor pentru construcţia /
extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
Totodată a propus ca predarea străzilor (respectiv amplasamentelor) să se facă pe
baza unui proces verbal încheiat între investitor şi primarul municipiului Brad.
După terminarea investiţiei amplasamentele vor fi preluate tot pe baza unui proces
verbal de la investitor.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului pentru
semnarea procesului verbal de predare a amplasamentelor (străzilor) care fac parte din
domeniul public al municipiului Brad.
Datorită faptului că s-au făcut anumite modificări faţă de soluţiile aprobate prin HCL
nr. 78/2011, precum şi anexa acestei hotărâri, propun odată cu adoptarea prezentei hotărâri,
abrogarea hotărârii susmenţionate.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat , domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil

proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită rectificarea poziţiei 15 din anexa la
proiectul de hotărâre în sensul corectării denumirii străzii „Radu Sălăjan” cu „Radu
Selejan”.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul raportul Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 16 voturi „pentru” ,
1 consilier absent motivat(Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.42/2012 privind
punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Hunedoara” a terenurilor pentru construcţia / extinderea /
reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe de la

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa
nr.137/17.02.2012 a Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad prin care se
solicită casarea unor mijloace fixe de la această instituţie, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus cele solicitate.
La iniţierea proiectului de hotărâre a ţinut cont şi de procesul verbal de casare al
instituţiei susmenţionate prin care s-a constatat starea tehnică a mijloacelor fixe propuse
pentru casare.
Din acest proces verbal rezultă că aceste mijloace fixe au o uzură morală şi fizică de
peste 75% datorită utilizării îndelungate şi nu se mai impune repararea acestora.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat , domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.43/2012 privind

casarea unor mijloace fixe de la Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ”
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara prin care solicită încheierea unui
protocol de colaborare între Consiliul local Brad – Serviciul Public de Asistenţă Socială şi
agenţia susmenţionată a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
celor solicitate. Menţionează că la încheierea Protocolului de colaborare s-a ţinut cont de
colaborarea dintre Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local
Brad şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara – Punct de lucru
Brad privind înregistrarea persoanelor din municipiul Brad aflate în căutarea unui loc de
muncă, în scopul orientării şi plasării pe piaţa muncii, precum şi identificarea persoanelor
care ar fi eligibile pentru acţiunile de incluziune socială.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului
municipiului Brad pentru a semna Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al
municipiului Brad şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara pe
perioadă nedeterminată.
Domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr. 44/2012 privind
aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului
Brad şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
garsoniere din imobilul „Bloc 105 Garsoniere” situat în municipiul Brad, str.
Spitalului, nr.2.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
5125/29.03.2012 a Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat prin care se
face cunoscut că a devenit liberă garsoniera nr.17 din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat
în Brad, str. Spitalului, nr.2 ca urmare a evacuării fostei chiriaşe Brădean Mariana Violeta
conform Sentinţei civile definitivă şi irevocabilă, nr. 174/2012 a Judecătoriei Brad, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea acestei garsoniere unei

persoane aflată în evidenţa Primăriei municipiului Brad care îndeplineşte toate condiţiile
legale. Mai precizează că lasă la latitudinea comisiei pentru activităţi ştinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement din cadrul Consiliului local al
municipiului Brad pentru a desemna o persoană în vederea repartizării acestei garsoniere.
Domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement precizează că în urma
analizării situaţiilor precare în care se află anumite persoane, comisia a deliberat şi propune
un număr de trei persoane al căror nume să fie trecut pe buletinele de vot şi anume:
Jurca Gabriel Ioan
Sârboiu Constantin
Creţu Cornel.
Doamna secretar Galea Mirela, anunţă că acesată hotărâre se va adopta în urma
votului secret şi după o scurtă prezentare a celor trei cazuri sociale, distribuie buletinele de
vot cu numele celor trei persoane înscrise pe ele.
În urma numărării buletinelor de vot de către preşedintele de şedinţă împreună cu
doamna secretar, cu 16 voturi „pentru” domnul Jurca Gabriel Ioan, 1 consilier absent
motivat (Chiş Alexandra) se repartizează garsoniera nr.17 din imobilul „Bloc 105
garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2, susnumitului.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu 16 voturi „pentru”,
domnul Jurca Gabriel Ioan, 1 consilier absent motivat (Chiş Alexandra) se adoptă
Hotărârea nr. 45/2012 privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105
Garsoniere” situat în municipiul Brad, str. Spitalului, nr.2.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 2749/2012 a consilierului
juridic al Aparatului Permanent al Consiliului local al municipiului Brad privind
cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin
care se aduc la cunoştinţa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de
judecată şi în care este citat Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri
au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi
adrese:
- adresa SC DANDY CAR PAN SRL BRAD înregistrată la Primăria
Brad sub nr.3452/05.03.2012 prin care se solicită revocarea HCL nr. 28/2012 privind
concesionarea prin negociere directă a unei suprafeţe de teren de 137 mp situată în
municipiul Brad, str. Republicii, FN în caz contrar făcându-se precizarea că va ataca în
contencios administrativ hotărârea, această adresă fiind de fapt plângerea prealabilă.

În urma analizării şi discuţiilor purtate domnii consilieri au hotărât că HCL nr.
28/2012 privind concesionarea prin negociere directă a unei suprafeţe de teren de 137 mp
situată în municipiul Brad, str. Republicii, FN, a fost adoptată în şedinţa ordinară din data
de 29.02.2012 cu respectarea prevederilor art. 15 lit. e din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea lucrărilor de construcţii şi ca atare nu se impune a fi revocată, cu alte cuvinte
menţin punctul de vedere al consilierului juridic care din punctul dumnealor de vedere este
pertinent..
- adresa nr. 883/20.03.2012 a SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN
INSOLVENŢĂ prin care se solicită executivului Primăriei municipiului Brad să se
comunice data la care se va sista livrarea agentului termic pentru populaţia municipiului
Brad. Se prezintă adresa prin care s-a adus la cunoştinţă că începând cu data de 25 aprilie
2012 s-a sistat furnizarea agentului termic în municipiul Brad – de care domnii consilieri
au luat act.
- adresa nr.4418/19.03.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,AQUA PREST HUNEDOARA” prin care se aduc la cunoştinţa domnilor consilieri
hotărârile adoptate în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” în şedinţa din data de 14.03.2012,
precum şi cotizaţia de 0,3 lei/ locuitor/an – de care domnii consilieri au luat act .
- adresa nr. 4607/20.03.2012 a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică prin care consilierii care fac parte din Comisiile de specialitate nr.2 şi 3 ale
Consiliului local al municipiului Brad sunt invitaţi pentru a participa la un Eveniment
regional pentru promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic, Regiunea Vest la
Centrul Regional de Afaceri Timişoara în data de 30 martie 2012 - de care domnii
consilieri au luat act.
- adresa nr.2111/14.03.2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara prin care
se solicită asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru constituirea unui serviciu judeţean al cărui scop este gestionarea în
conformitate cu legislaţia ţării noastre şi cu legislaţia europeană a tuturor animalelor cu şi
fără stăpân din judeţul Hunedoara de care domnii consilieri au luat act. Domnul primar
Florin Cazacu precizează că dumnealui ar dori să ştie cât va fi cotizaţia anuală,
menţionează că dacă cotizaţia ar fi „zero” lei ar fi de acord cu această asociere dar s-ar
putea să se plătească o sumă de lei mai mare decât sunt cheltuielile cu câinii comunitari în
momentul de faţă.
- cererea nr.4431/19.03.2012 a doamnei Tudoran Carmen prin care
susnumita solicită aprobarea încheierii unui contract cu Întreprindere Individuală Tudoran
Carmen pentru suprafaţa de teren pe care în momentul de faţă îl foloseşte în baza
Contractului de concesiune nr. 3297/13.05.2002 încheiat cu SC TRUCADO SRL Brad al
cărei reprezentantă este tot susnumita- de care domnii consilieri au luat act şi sunt de acord
cu încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 3297/13.05.2012.
- raportul primarului municipiului Brad privind starea economică, socială
şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2011 care a fost depus în sala consilierilor şi de
care aceştia au luat act.
- prezentarea anunţului de participare la licitaţia publică deschisă pentru
delegarea gestiunii SACET de care domnii consilieri au luat act.
- cererea nr. 4905/26.03.2012 a Cultului Penticostal Brad prin care solicită
atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a unui teren în suprafaţă de
491 mp, înscris în nr. top. 5501/5 din CF nr. 3352/a, proprietate privată a municipiului
BRAD. În urma analizării adresei, avându-se în vedere că pe acest teren în prezent se află

construit imobilul în care-şi desfăşoară activitatea religioasă membrii Cultului Penticostal
precum şi intenţia acestora de a construi o casă mortuară, edificiu de interes public, întrucât
normele privind ritualul înmormântării nu mai permit jelirea mortului în casă, ci în spaţii
special amenajate.Domnii consilieri au analizat această adresă iar în urma dezbaterilor au
hotărât că terenul de sub construcţie şi servitutea de trecere se va da în folosinţă gratuită iar
dacă doresc achiziţionarea altei suprafaţe de teren se va comanda schiţa terenului
respectiv şi se va scoate la vânzare prin licitaţie publică.
- Hotărârea nr.52/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind asocierea
judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţ în vederea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru
ocrotirea animalelor fără stăpân” de care domnii consilieri au luat act.
Domnul primar Florin Cazacu solicită să i se precizeaze în ce temei s-a adoptat
această hotărâre.
Doamna secretar Galea Mirela precizează că în urma discuţiilor telefonice şi a
corespondenţei purtate de către Primăria municipiului Brad cu reprezentanţii Consiliului
Judeţean Hunedoara s-a adoptat această hotărâre de asociere şi cu municipiul Brad.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi şi anume DIVERSE.
Domnul Tomesc Ioan solicită alocarea a două rabe cu criblură pe drumul de la
Valea Brad de la asfalt în sus şi să se solicite reprezentanţilor Ocolului Silvic să marcheze
lemne pentru şcoli pentru sezonul rece al anului viitor.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se va aloca piatră pentru drum şi
solicită executivului să facă demersuri pentru a marca lemne pentru şcoli. Mai precizează
că s-a început asfaltarea la Valea Brad, s-a aprobat recalibrarea cursului Văii Bradului pe o
suprafaţă de 7,4 km. Mai solicită Biroului UATI să verifice dacă gardul realizat la Pescăria
de la Valea Brad are autorizaţie de construcţie.
Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29.03.2012.
Brad, 29.03.2012.
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