ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES -VERBAL
încheiat azi 29 aprilie 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 29 aprilie 2008 s-a făcut în data de 24.04.2008 prin DispoziŃia nr.
2164/24.04.2008 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 din
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 24.04.2008 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali, domnul consilier Radovici
Emilian Teofil dându-şi demisia din partidul pe de pe lista căruia a fost ales .
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului
Brad, angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu, domnul viceprimar Circo
Aurel Vasile şi doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o
legal constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data
de 26.03.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu unanimitate de voturi .
Doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Bălău Nicolae să
ocupe loc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor şedinŃei avîndu-se în vedere
faptul că a fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii martie.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al
domnului Radovici Emilian Teofil – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea ,,Serviciului public de gospodărire
comunală” în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate
între AsociaŃia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului
Brad - iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a unor schelete
metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12-16 din municipiul Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 42/2008
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate
al primarului municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a patru parcele
de teren situate în Brad str. Avram Iancu – zona PieŃei agroalimentare aparŃinând
domeniului privat al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de
muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2008 – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Floare de ColŃ” Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Pinochio” Brad – iniŃiat
de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Mircea Sântimbreanu”
Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe
de 10,5 mp. de teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea amplasării
unei rulote Fast Food – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
15. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 3084/2008 a Consiliului JudeŃean Hunedoara
- adresa nr. 1960/2008 a A.D.R. Regiunea Vest Timişoara
- adresa nr. 303/2008 a Spitalului Municipal Brad
- adresa nr. 44/2008 a AsociaŃiei Tinerilor pentru Tehnică şi EducaŃie
- cererea nr. 5671/2008 a doamnei Maria Tudor
16. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau
completări la Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în Proiectul Ordinii de zi a
următoarei adrese:
-adresa nr. 2801/18.04.2008 a Inspectoratului Şcolar al JudeŃului Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună
cu completarea adusă care este aprobat cu 16 voturi « pentru ».
Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008.
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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 în baza HGR nr. 364/2008 s-a
alocat bugetului municipiului Brad suma de 2850 mii lei propunând în acest sens
rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008. În urma acestei rectificări ,
bugetul municipiului Brad stabilindu-se în sumă de 24947 mii lei atât la venituri cât şi
la cheltuieli. Mai menŃionează că această sumă s-a alocat bugetului municipiului Brad
la intervenŃia decisivă a domnului senator Adrian Păunescu, în judeŃul Hunedoara cea
mai mare sumă alocându-se municipiului Deva 3000 mii lei.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 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 şi de
raportul Compartimentului Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi „pentru”, 1
abŃinere (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.57/2008 privind rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului
de consilier local al domnului Radovici Emilian Teofil.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a referatului constatator.
Domnul primar precizează că având în vedere adresa nr. 383/03.03.2008 a
OrganizaŃiei PSD Hunedoara prin care se aduce la cunoştiinŃă faptul că domnul
consilier Radovici Emilian Teofil şi-a dat demisia din calitatea de membru de partid
PSD pe lista căruia a fost ales consilier în luna iunie 2004 a iniŃiat acest proiect de
hotărâre propunând Consiliului local să ia act de încetarea mandatului de consilier al
domnului Radovici Emilian Teofil şi declararea locului vacant.
Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnului consilier Radovici Emilian
Teofil pentru intervenŃiile constructive aduse de-a lungul celor 4 ani pentru binele
colectivităŃii brădene.
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Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi „pentru”, 1
abŃinere (Gligor Dorin Emilian) se adoptă Hotărârea nr.58/2008 privind încetarea
mandatului de consilier local al domnului Radovici Emilian Teofil.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea ,,Serviciului
public de gospodărire comunală” în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator care precizează că avându-se în vedere necesitatea întreŃinerii parcurilor,
a zonelor verzi, a trotuarelor, a râurilor, a drumurilor nemodernizate, a serei de flori, a
cimitirului de pe str. Eroilor din municipiul Brad, atât în timpul sezonului cald cât şi
pe timpul sezonului rece a iniŃiat acest serviciu care va funcŃiona în subordinea
Consiliului local după un Regulament de organizare şi funcŃionare.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Resurse Umane şi a 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 în ansamblul său şi cu 15 voturi „pentru”
1 abŃinere (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.59/2008 privind înfiinŃarea
,,Serviciului public de gospodărire comunală” în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui contract de publicitate între AsociaŃia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad
şi Consiliul local al municipiului 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 precizează că avându-se în vedere faptul că se solicită
încheierea acestui contract de publicitate între asociaŃia susmenŃionată şi Consiliulu
local al municipiului Brad pentru publicitatea pe care o va face atât Consiliului local
Brad cât şi Primăriei municipiului Brad la Campionatul NaŃional de raliuri în perioada
15.04-15.09.2008.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu propune alocarea sumei de 2000 lei
din bugetul local – propunere aprobată cu 15 voturi „pentru” 1 abŃinere (Gligor Dorin
Oliviu).
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” 1 abŃinere
(Gligor Dorin Oliviu), se adoptă Hotărârea nr.60/2008 privind aprobarea
încheierii unui contract de publicitate între AsociaŃia Sportivă ,,Michael
Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie
publică a unor schelete metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 1216 din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator. Domnul primar precizează că există solicitări pentru cumpărarea unor
schelete metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12-16 din municipiul
Brad care au fost inventariate în domeniul privat al localităŃii . MenŃionează că în acest
sens s-a recurs la ajutorul unor experŃi evaluatori pentru evaluarea acestora.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca domnul consilier Ciur Gheorghe să
facă parte din comisia de licitaŃie - propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
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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 16 voturi „pentru”se adoptă
Hotărârea nr.61/2008 privind vânzarea prin licitaŃie publică a unor schelete
metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12-16 din municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local nr. 42/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului 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 precizează că în urma înfiinŃării Serviciului public de
gospodărire comunală 4 salariaŃi de la Compartimentul protecŃia mediului, protecŃia
muncii şi gospodărire comunală au trecut la serviciul nou înfiinŃatastfel încât
modificarea Organigramei constă în diminuarea numărului scriptic de personal de la
Compartimentul protecŃia mediului, protecŃia muncii şi gospodărire comunală şi
desfiinŃarea sectorului de gospodărire comunală din cadrul acestui compartiment,
astfel încât compartimentul respectiv va rămâne numai cu atribuŃii de protecŃia
mediului şi protecŃia muncii.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul raportul Compartimentului Resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.62/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 42/2008
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin
licitaŃie publică a patru parcele de teren situate în Brad str. Avram Iancu – zona
PieŃei agroalimentare aparŃinând domeniului 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 precizează că pentru a schimba înfăŃişarea unei porŃiuni
din PiaŃa Agroalimentară a municipiului Brad s-a realizat o dezmembrare topografică
a unei suprafeŃe de 126 mp. de teren situat în Brad str. Avram Iancu, în patru parcele
cadastrale care au fost notate la Biroul de carte funciară Brad în CF. Nr. 710 N, 711N,
712N, 713N Brad. În acest sens s-a comandat un Raport de evaluare a terenului
susmenŃionat, stabilindu-se şi preŃul de pornire al licitaŃie de 16,77 lei/mp/an.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
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şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca din comisia de licitaŃie să
facă parte domnul consilier Hărăguş Marin Constantin – propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că trebuie să li se pună în vedere
comercianŃilor să facă acelaşi tip de chioşcuri de la un capăt la altul, să respecte
condiŃiile impuse de lege.
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 16 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 63/2008 privind concesionarea prin licitaŃie publică a patru parcele
de teren situate în Brad str. Avram Iancu – zona PieŃei agroalimentare
aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind asocierea Consiliului
local al municipiului Brad cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia
Copilului Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator. Domnul primar precizează că a iniŃiat acest proiect de hotărâre având în
vedere solicitarea DirecŃiei generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului
Hunedoara de a încheia acest acord de parteneriat în vederea implementării
proiectului „Campanie de prevenire a transmiterii HIV în rândul copiilor şi a tinerilor
romi”.
Domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.64/2008 privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului didactic 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 în urma propunerilor făcute
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de către Consiliile de administraŃie ale instituŃiilor de învăŃământ pentru a se deconta
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic şi didactic auxiliar pe luna martie 2008, a propus virarea sumei de 4950,72 lei
din bugetul local la cele două centre bugetare pentru a fi achitate cadrelor didactice.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.65/2008 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic 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
Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în
anul 2008.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator. Domnul primar precizează că acest Plan cuprinde capitole privind
asigurarea de locuinŃe pentru familiile marginalizate, respectiv persoanele fără
adăpost, accesul la serviciile publice de strictă necesitate, acordarea de ajutoare
materiale şi financiare familiilor aflate în situaŃii de necesutate şi accesul la un loc de
muncă. Mai menŃionează că Primăria municipiului Brad acordă o atenŃie deosebită
unui număr de 69 de familii beneficiare de ajutor social.
Domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”,se adoptă
Hotărârea nr.66/2008 privind aprobarea Programului de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui Acord
de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă
,,Floare de ColŃ” 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 acest grup s-a constituit în
baza Legii nr.129/1998, a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în
registrul special al Consiliului local sub nr. 12 în data de 16.04.2008.Mai menŃionează
că acest Grup de iniŃiativă şi Consiliul Local au în atenŃie relizarea unui proiect
integrat denumit „Teren de joacă şi recreere pentru copii”, la care fiecare va aduce un
aport în muncă respectiv contribuŃie bănească. Acordul de parteneriat încheiat va fi
predat ANDZM pentru obŃinerea unui grant în vederea finalizării acestui microproiect.
Mai menŃionează că dacă acest proiect ar fi aprobat s-ar primii 22 mii de euro.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.67/2008 privind încheierea unui Acord de parteneriat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Floare de ColŃ”
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui Acord
de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă
,,Pinochio” 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 acest grup s-a constituit în
baza Legii nr.129/1998, a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în
registrul special al Consiliului local sub nr. 12 în data de 16.04.2008.Mai menŃionează
că acest Grup de iniŃiativă şi Consiliul Local au în atenŃie relizarea unui proiect
integrat denumit „Teren de joacă şi recreere pentru copii”, la care fiecare va aduce un
aport în muncă respectiv contribuŃie bănească. Acordul de parteneriat încheiat va fi
predat ANDZM pentru obŃinerea unui grant în vederea finalizării acestui microproiect.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
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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.
Nefiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.68/2008 privind încheierea unui Acord de parteneriat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Pinochio” Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui Acord
de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă
,,Mircea Sântimbreanu” 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 acest grup s-a constituit în
baza Legii nr.129/1998, a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în
registrul special al Consiliului local sub nr. 12 în data de 16.04.2008.Mai menŃionează
că acest Grup de iniŃiativă şi Consiliul Local au în atenŃie relizarea unui proiect
integrat denumit „Teren de joacă şi recreere pentru copii”, la care fiecare va aduce un
aport în muncă respectiv contribuŃie bănească. Acordul de parteneriat încheiat va fi
predat ANDZM pentru obŃinerea unui grant în vederea finalizării acestui microproiect.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.69/2008 privind încheierea unui Acord de parteneriat între
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 10,5 mp. de teren din domeniul public al
municipiului Brad în vederea amplasării unei rulote Fast Food.
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 precizează că având în vedere solicitarea unei societăŃi
comerciale pentru un amplasament cu scopul amplasării unei rulote tip FAST –FOOD
cu suprafaŃa de 10, 5 mp, s-a deplasat în teren împreună cu membrii Biroului
urbanism pentru a găsi o locaŃie în acest scop. În urma deplasării în teren s-a
identificat o locaŃie pe str. IndependenŃei- zona dinspre muzeu propunând scoaterea la
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licitaŃie publică a unui amplasament. Mai precizează că se vor prepara produse fastfood ( kebab, şhaorma...) produse care nu se găsesc pe piaŃa din Brad.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că sunt prea mulŃi comercianŃi
fast-food în jurul şcolii iar această rulotă strică aspectul pieŃei, menŃionând că într-o
rulotă nu se pot face produse de calitate.
Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela precizează că ar fi bine să se aprobe
acest proiect de hotărâre urmând ca cetăŃenii Brădeni să deciodă dacă au sau nu nevoie
de aşa ceva.
Domnul consilier Oprinesc Fabian propune amânarea proiectului de hotărâre
pentru luna viitoare în vederea identificării de către Comisia de Urbanism a
Consiliului local şi Biroul Urbanism a Primăriei municipiului Brad a 1, 2
amplasamente.
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 amânarea proiectului de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”,
( Costina Ionel Zeno, Oprinesc Fabian, Gligor Dorin Oliviu, Sim Mihaela, Lazăr
Felician Marin, Hărăguş Ioan, Bălău Nicolae, Ciur Gheorghe, David Mihai, Duşan
Gheorghe Adrian, Medrea Aron) se amână proiectul de hotărâre privind
închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 10,5 mp. de teren din
domeniul public al municipiului Brad în vederea amplasării unei rulote Fast
Food.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Domnul consilier Mureş Mihai propune să se discute cu prioritate şi să se dea
cuvântul doamnei Maria Tudor care este prezentă în sală – propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Analizarea şi discutarea unor adrese:
- cererea nr. 5671/2008 a doamnei Maria Tudor prin care solicită sprijin
financiar în valoare de 2000 lei necesari pentru tipărirea cărŃii „ O viaŃă de cântec” .
Doamna Maria Tudor precizează că această carte va cuprinde o culegere de cântece
folclorice autentice din łara MoŃilor. Mai precizează că verificarea notelor muzicale
va fi făcută de către marele dirijor Constantin Arvinte de la Bucureşti.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că se va stabili o dată pentru a se
întâlni Comisia de cultură a Consiliului local împreună cu doamna Maria Tudor
pentru a analiza prezenta lucrare în vederea iniŃierii unui proiect de hotărâre.
- adresa nr. 3084/2008 a Consiliului JudeŃean Hunedoara prin care se comunică
Consiliului local al municipiului Brad informarea AgenŃiei de Dezvoltare Regională
Vest privind tipurile de proiecte ce pot primi finanŃare prin intermediul domeniilor
majore de intervenŃie 3.1 şi 3.2 din cadrul POR 2007- 2013, precum şi asupra
conŃinutului cadru al proiectului tehnic - de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
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- adresa nr. 1960/2008 a A.D.R. Regiunea Vest Timişoara privind tipurile de
proiecte ce pot primi finanŃare prin intermediul domeniilor majore de intervenŃie 3.1
şi 3.2 din cadrul POR 2007- 2013, precum şi asupra conŃinutului cadru al proiectului
tehnic - de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
- adresa nr. 303/2008 a Spitalului Municipal Brad prin care se prezintă bugetul
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 a Spitalului municipal Brad faŃă de care
domnii consilieri au luat cunoştiinŃă şi au căzut de acord asupra stabilirii unei întâlniri
a Comisiei de specialitate împreună cu domnul manager Jurca Florin şi domnul
director economic Verdeş LaurenŃiu.
- adresa nr. 44/2008 a AsociaŃiei Tinerilor pentru Tehnică şi EducaŃie prin care
se solicită aprobrea unui acord de parteneriat între Consiliul local Brad şi AsociaŃia
Tinerilor pentru Tehnică şi EducaŃie în vederea derulării proiectului „Concurs zonal
tehnico-aplicativ de modelism –Memorialul Aurel Vlaicu pentru anul 2009, proiect ce
se va derula prin ANDZM Deva - de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi au
precizat că va fi prins în bugetul pentru anul 2009 dacă va fi cazul.
- adresa nr. 2801/18.04.2008 a Inspectoratului Şcolar JudeŃean Hunedoara prin
care se solicită avizul consultativ al Consiliului local pentru ca doamna Intotero
Natalia care a fost admisă la concursul organizat pentru ocuparea funcŃiei de director/
director adjunct la Şcoala Generală „Horea Cloşca şi Crişan” să ocupe acest post faŃă
de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃ şi dau acest aviz cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Savu Vasile precizează că ar trebui să se ia măsuri în legătură
cu intrarea peste Luncoi la intersecŃia str. Victoriei cu str. LibertăŃii deoarece traficul
acolo este aproape imposibil, mai ales dimineaŃa.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-a deplasat personal împreună cu
unii membrii din biroul urbanism au constatat că va trebui să se renunŃe la trotuarul de
pe partea dreaptă şi la gardul viu pentru a se putea face un refugiu.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că sunt nemulŃumiri din partea
domnului avocat Vanca Tiberiu faŃă de Comisia de Cultură care nu s-a întrunit pentru
a studia oportunitatea alocării de bani pentru a se putea tipării lucrarea ”Anotimpurile
Agorei”.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că se va întruni comisia de cultură,
va fi invitat şi domnul Vanca Tiberiu – autorul lucrării şi se va studia oportunitatea
alocării unei sume de bani.
Domnul consilier Savu Vasile mai precizează că ar fi bine dacă WC-urile
ecologice care s-au amplasat în municipiul Brad ar fi înlocuite cu WC-e rustice care
s-ar putea racorda la reŃeaua de canalizare a oraşului.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că au fost amplasate WC-e în trei
locaŃii în municipiul Brad (vis-a-vis de muzeu, în parcul din Oraşul Nou şi lângă
BisericuŃa de lemn de peste Luncoi) menŃionând că doar la BisericuŃă ar fi posibilă
înlocuirea WC-urilor, deoarece reŃea de canalizare numai acolo există.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno îşi exprimă nemulŃumirea faŃă de
spărturile care s-au făcut de către SAMTID şi care precizează dânsul, nu vor fi
acoperite „niciodată” precum şi de desfăşurare serviciului de taximetrie pe raza
municipiului Brad precizând că taximetriştii ocupă toată intersecŃia semaforizată de la
intrarea în PiaŃă, ba mai mult parchează chiar pe trecerea de pietoni.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că peste tot în Ńară taximetriştii sunt
greu de strunit, dar, menŃionează că în viitor poate se reuşeşte angajarea cel puŃin a
unei persoane de specialitate care să coordoneze, verifice şi monitorizeze activitatea
de transport persoane în regim de taxi pe raza unităŃii administrativ teritoriale a
municipiului Brad.
Domnul primar mai precizează că cele trei acŃiuni care au fost aprobate pentru a
se desfăşura în cursul lunii martie – două dintre ele au fost o reuşită (Serbările
Primăverii şi Ziua Romilor) participând aproximativ 3000 de oameni iar acŃiunea
dedicată Tarafurilor Folclorice s-a amânat până la toamnă datorită faptului că s-au
înscris doar doi participanŃi.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29.04.2008.
Brad 29.04.2008
PREŞEDINTE DE SEDINłĂ
BĂLĂU NICOLAE

SECRETAR
EPURE AGNES
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