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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 29 mai  2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data 

de 29 mai  2009 s-a făcut în data de 22.05.2009 prin DispoziŃia nr.416/22.05.2009 emisă 
de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 şi art.68 (1) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare. 

DispoziŃia a fost adusă la 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 22.05.2009 conform tabelului 
existent la dosar,   care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri  aflaŃi  în funcŃie. 
A mai participat  delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi 

ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad. 
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes - 

secretar al  municipiului Brad.  
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 

constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 
27.04.2009 care s-a aprobat cu unanimitate de  voturi. 

În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice 
în picioare pentru a audia imnul României. 

 Doamna secretar Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Ciur Gheorghe să 
ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei avându-se în vedere că 
dumnelui a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2009. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuŃie bugetară al 
bugetului local al municipiului Brad pe anul 2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării prin licitaŃie a unui împrumut 
sub formă de linie de credit în sumă de până la 5.800.000 lei în vederea acoperirii unor 
cheltuieli cu realizarea investiŃiei ,,Reabilitare Infrastructură municipală – strada Decebal 
Brad” prin Programul OperaŃional Regional (POR) 2007-2013 axa prioritară 2.1 – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului ,,Reabilitare 
infrastructură municipală – strada Decebal, Brad judeŃul Hunedoara” – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind achiziŃionarea unei suprafeŃe de 1500 mp. de teren 
situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea realizării unor locuinŃe sociale – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei profesor 
Livia Coroi pentru tipărirea lucrării ,,Colectivizarea agriculturii în raionul Brad, Regiunea 
Hunedoara (1949-1962) între istorie şi memorie” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru organizarea 
Festivalului InternaŃional ,,Euro InternaŃional Fair Play” –Brad judeŃul Hunedoara în 
perioada 5 – 7 iunie 2009 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru organizarea ,,Festivalului 
de Teatru pentru liceeni – la scena deschisă” în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor 
Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 
Iunie 2009 – Ziua InternaŃională a Copilului – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ 
de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

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

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul 
local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,GULIVER” 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 ,,BAMBI” 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 ,,Lumea copiilor” Brad – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul 
local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,ARLECHINO” Brad – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

15. Proiect de  hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat  între 
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia ,,Maria” – AsociaŃia Femeilor din Brad 
– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru 
întocmirea documentaŃiei P.U.Z. ,,SpaŃiu Comercial” în Brad str. Republicii nr. 5 – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru 
întocmirea documentaŃiei P.U.Z. ,,Schimbare de destinaŃie din locuinŃă şi sediu firmă în 
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pensiune cu alimentaŃie publică” în Brad str. Vânătorilor nr. 104 – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

19. Informarea nr. 8660/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad 
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local Brad este 
parte.  

20. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
 - adresa nr. 7982/8204/2009 a viceprimarului municipiului Brad 

    - adresa nr.8156/2009 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest 
Hunedoara” 
  - adresa nr. 5957/2009 a SC APA PROD SA DEVA 
  - adresa nr.802/2009 a Primăriei comunei Ilia 
  - adresa nr. 165/2009 a AsociaŃiei nr. 9 Brad 
  - adresa 7969/2009 a SC TELSERVICE SRL BRAD 
  - adresa nr. 30498/2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei 
  - adresa nr. 8577/2009 a domnilor Feier Virgil şi Feier Golcea Ştefan 
  - cererea nr. 7791/2009 a SC CCC BLUE TELECOM SA GALAłI – aviz de 
principiu 
  - prezentarea unui articol din ziarul Hunedoreanul din 21 mai 2009 referitor la 
Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad   

21. Diverse. 
 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la 
Proiectul Ordinii de zi. 

Domnul primar Florin Cazacu propune completarea Ordinii de zi cu urmatoarele: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105 

garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2. 
Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul Hunedoara, 

precum şi cu unele unităŃi administrativ- teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea 
constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor judeŃul Hunedoara”. 

Adresa nr.3468/2009 a DirecŃiei de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara. 
Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul 

ordinii de zi împreună cu completările făcute de domnul primar  care este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea contului anual 

de execuŃie bugetară al bugetului local al municipiului Brad pe 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.  
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art. 54 
şi 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să prezinte spre 
aprobarea Consiliului local până la data de 31 mai conturile anuale de execuŃie a 
bugetelor aprobate, fapt pentru care am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 
propus: 

-  aprobarea contului anual de execuŃie bugetară al bugetului local al 
municipiului Brad pe anul 2008, la venituri în sumă de 26.739.374 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 26.505.386 lei cu un excedent bugetar în sumă de  233.988 lei  

- aprobarea contului de încheiere al exerciŃiului bugetar al instituŃiilor şi 
serviciilor publice finanŃate din venituri proprii, la venituri în sumă de 671.660 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 536.181 lei, cu un excedent bugetar în sumă de 135.479  lei 

- aprobarea contului de încheiere al exerciŃiului bugetar al fondului de 
rulment pe anul 2008 la venituri în sumă de 2.394.151 lei şi la cheltuieli în sumă de 
2.050.436 lei, cu un sold bugetar în sumă de 343.715 lei.  

Mai precizează că la întocmirea contului de încheiere al exerciŃiului bugetar pentru 
anul 2008 s-au avut în vedere prevederile Ordinului Ministrului Economiei şi FinanŃelor 
nr.  3769/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  întocmirea şi depunerea 
situaŃiilor financiare ale instituŃiilor publice la 31.12.2008. 

 Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire 
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
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 precum şi a 
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 şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea 

nr.41/2009 privind  aprobarea contului anual de execuŃie bugetară al bugetului local 
al municipiului Brad pe anul 2008 . 

 
 



 5 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării 
prin licitaŃie a unui împrumut sub formă de linie de credit în sumă de până la 
5.800.000 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli cu realizarea investiŃiei 
,,Reabilitare Infrastructură municipală – strada Decebal Brad” prin Programul 
OperaŃional Regional (POR) 2007-2013 axa prioritară 2.1. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere  că se impune 
începerea investiŃiei de refacere a sistemului rutier pe strada Decebal din municipiul Brad 
care nu corespunde traficului de mare tonaj, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus contractarea unui împrumut prin licitaŃie sub formă de linie de credit în 
sumă de până la 5.800.000 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli cu realizarea 
investiŃiei. 
 Mai menŃionează că Studiul de fezabilitate ,,Reabilitare infrastructură municipală – 
strada Decebal Brad s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 126/2008 şi 
urma ca investiŃia să fie realizată prin Programul OperaŃional Regional (POR) 2007-2013 
axa prioritară 2.1 
 Prin acest program, 98%  din cheltuielile eligibile reprezintă componenta 
nerambursabilă dar bugetul local trebuie să suporte 2% din cheltuielile eligibile şi TVA. 

Datorită valorii mari a proiectului, veniturile proprii nu suportă cheltuielile impuse 
de proiect, fapt pentru care am propus contractarea unui împrumut bancar prin licitaŃie.   

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

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

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea 
nr.42/2009 privind aprobarea contractării prin licitaŃie a unui împrumut sub formă 
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de linie de credit în sumă de până la 5.800.000 lei în vederea acoperirii unor 
cheltuieli cu realizarea investiŃiei ,,Reabilitare Infrastructură municipală – strada 
Decebal Brad” prin Programul OperaŃional Regional (POR) 2007-2013 axa 
prioritară 2.1. 

 
Se trece la discutarea următorului Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului proiectului ,,Reabilitare infrastructură municipală – strada Decebal, Brad 
judeŃul Hunedoara”. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că pentru reabilitarea 
străzii Decebal din municipiul Brad s-a promovat un Studiu de Fezabilitate care a fost 
aprobat în cursul anului 2008 de către Consiliul local al municipiului Brad, iar lucrarea a 
fost cuprinsă în Programul OperaŃional Regional finanŃat din fonduri europene post-
aderare . 

Mai precizează că în acest sens s-a întocmit bugetul proiectului ,,Reabilitare 
infrastructură municipală-strada Decebal Brad” în valoare totală de 7.028.525 lei din care 
TVA 1.122.201 lei, contribuŃia Consiliului local Brad în valoare de 118.126 lei şi resurse 
nerambursabile în sumă de 5.788.198 lei, pe care vi-l supun spre aprobare.   

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

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

Domnul consilier Mureş Mihai  precizează că ar trebui să se aibă în vedere 
terasamentul căii ferate motivând că ar fi bine dacă s-ar putea reabilita în sensul creârii 
unui sens de mers astfel încât circulaŃia pe str. Decebal să se facă numai pe o direcŃie de 
mers. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că nu suntem noi proprietari pe 
amplasamentul căii ferate şi în consecinŃă nu putem dispune de acel terasament, ba, mai 
mult precizează că dumnealui aşteaptă de peste trei luni să primească referatul de la 
Biroului Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad cu aplicarea amenzii maxime 
admisă de lege pentru desfiinŃarea căii ferate fără nici o autorizaŃie. 
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Serviciul Buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe  locale  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea 
nr. 43/2009 privind aprobarea bugetului proiectului ,,Reabilitare infrastructură 
municipală – strada Decebal, Brad judeŃul Hunedoara”. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind achiziŃionarea unei 

suprafeŃe de 1500 mp. de teren situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea 
realizării unor locuinŃe sociale. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că s-a identificat o 
suprafaŃă de 500 mp. de teren proprietatea Statului Român situat în Brad str. Şteampurile 
Vechi, teren care nu a fost revendicat la Legea nr. 10/2001 şi nu a făcut nici obiectul 
legilor fondului funciar, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus trecerea 
terenului din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Brad. 

Terenul este înscris în CF nr. 60189 nr. Cadastral (6500/1, 6500/4, 6500/6, 6500/7, 
6500/9, 6500/13, 6500/18, 6500/20)/a/11 şi va fi folosit pentru reîntregirea suprafeŃei de 
1500 mp. teren care urmează a fi cumpărat pentru realizarea de locuinŃe sociale. 

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

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

Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de negociere să facă parte 
domnul consilier Podaru Vasile- propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Compartimentului Patrimoniu şi al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Brad.  
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Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea 
nr.44/2009 privind achiziŃionarea unei suprafeŃe de 1500 mp. de teren situat în Brad 
str. Şteampurile Vechi în vederea realizării unor locuinŃe sociale. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre prvind aprobarea unui sprijin 

financiar doamnei profesor Livia Coroi pentru tipărirea lucrării ,,Colectivizarea 
agriculturii în raionul Brad, Regiunea Hunedoara (1949-1962) între istorie şi 
memorie” . 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea doamnei 
profesor Livia Coroi înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 6900/21.04.2009, 
prin care solicită un sprijin financiar în vederea tipăririi lucrării ,,Colectivizarea 
agriculturii în raionul Brad, Regiunea Hunedoara ( 1949 – 1962) între istorie şi 
memorie”, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea  sumei de 
4000 lei de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie. 

Mai precizează că doamna Livia Coroi este profesor de istorie la Colegiul NaŃional 
,,Avram Iancu” Brad,  iar lucrarea care urmează a fi tipărită are la bază teza de doctorat 
pe care a susŃinut-o cu succes la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca unde a 
obŃinut titlul de ,,doctor în istorie” cu calificativul ,,foarte bine” şi cu distincŃia ,,Magna 
cum laude”.   

 Lucrarea va fi tipărită de Editura ARGONAUT din Cluj Napoca  care este 
acreditată de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior din 
anul 2002, cu o vechime în producŃia editorială din anul 1992, lucrarea va apărea în seria 
– Istorie – Documente – Mărturii şi abordează cel mai complex proces din stalinizarea 
României – colectivizarea agriculturii. 

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat.  
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Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea 
nr.45/2009 privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei profesor Livia Coroi 
pentru tipărirea lucrării ,,Colectivizarea agriculturii în raionul Brad, Regiunea 
Hunedoara (1949-1962) între istorie şi memorie” 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin 

financiar pentru organizarea Festivalului InternaŃional ,,Euro InternaŃional Fair 
Play” – Brad judeŃul Hunedoara în perioada 5 – 7 iunie 2009. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că acŃiunea ,,Euro 
InternaŃional Fair Play” este cuprinsă în Programul principalelor manifestări cultural 
artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 1/2009 pentru luna 
iunie 2009, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 
15000 lei din bugetul local al municipiului Brad, de la capitolul bugetar  67.02 – Cultură, 
recreere şi religie, pentru această manifestare.   

MenŃionează că acŃiunea va fi organizată în perioada 5-7 iunie 2009, organizatorii 
fiind FederaŃia Română ,,Sportul pentru toŃi” şi AsociaŃia JudeŃeană ,,Sportul pentru 
ToŃi”.Vor participa peste 150 de persoane din judeŃele Ńării respectiv Ungaria, Serbia şi 
Ucraina. 

AcŃiunea constă în dansuri populare, dansuri moderne, demonstraŃii sportive – 
aerobic, tae-bo, arte marŃiale, handbal, volei, badminton, ştafete distractive etc. 

Mai precizează că acŃiunile se vor desfăşura după proiectul de program transmis de 
către AsociaŃia JudeŃeană ,,Sportul pentru toŃi” prin adresa nr.80/27.04.2009. 

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat.  
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Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în urma întâlnirii dintre comisia 
economică, comisia de cultură sport şi organizatorul acestei acŃiuni, după o amplă 
dezbatere pe marginea acestui proiect de hotărâre s-a ajuns la rezonabila sumă de 15000 
lei.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că s-a ajuns la această sumă  prin 
reducerea numărului de participanŃi, reducerea numărului zilelor de cazare,  stabilirea 
unui meniu fix  menŃionând că se vor emite facturi pentru prestaŃii turistice care se vor 
achita în trim. III. Mai menŃionează că pentru derularea acestei acŃiuni s-a solicitat sprijin 
şi de la Consiliul JudeŃean Hunedoara şi că se va recurge şi la identificarea de sponsori. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea 
nr. 46/2009 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru organizarea 
Festivalului InternaŃional ,,Euro InternaŃional Fair Play” –Brad judeŃul Hunedoara 
în perioada 5 – 7 iunie 2009 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume 

pentru organizarea ,,Festivalului de Teatru pentru liceeni – la scena deschisă” în 
cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” –. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere adresa 
nr.1082/28.04.2009 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad prin care se solicită un 
sprijin financiar pentru susŃinerea acŃiunii ,,Festival de teatru pentru liceeni - La scenă 
deschisă – EdiŃia I” , care se va realiza în cadrul Proiectului ,,Zilele Colegiului NaŃional 
Avram Iancu”, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 
1000 lei pentru această manifestare culturală, din bugetul local al municipiului Brad, de 
la capitolul bugetar  67.02 – Cultură, recreere şi religie. 

Mai precizează că această sumă va fi alocată să fie folosită pentru premierea 
elevilor. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , şi domnul 
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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



 11 

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

Nemaifiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi  „pentru”,  se adoptă 
Hotărârea nr. 47/2009 privind alocarea unor sume pentru organizarea ,,Festivalului 
de Teatru pentru liceeni – la scena deschisă” în cadrul manifestărilor dedicate 
Zilelor Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” . 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  alocarea unei sume 
pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2009 – Ziua InternaŃională a Copilului . 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că în Programul 
principalelor manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local Brad nr. 1/2009 s-au prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive 
prilejuite de Ziua InternaŃională a Copilului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus alocarea sumei de 2000 lei din bugetul local al municipiului Brad, de la 
capitolul bugetar  67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări precum şi 
un scurt program în aer liber. 

 Programul constă în desfăşurarea unui cros pe străzile 1 Iunie respectiv str. 
LibertăŃii cu participarea elevilor de la Şcolile ,,Mircea Sântimbreanu” ,,Horea, Cloşca şi 
Crişan” şi ,,Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” Brad , un concurs de desene cu tema 
,,Oraşul meu” şi un program artistic prestate de copii de la  grădiniŃele din municipiul 
Brad. 

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

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că dumnealui are de făcut o observaŃie 
cu privire la stabilirea acestui program şi anume , menŃionează ar fi fost bine dacă pentru 
buna desfăşurare a programului acestei zile s-ar fi convocat  toŃi factorii de decizie(şcoli, 
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grădiniŃe...)  pentru a se putea pune de acord în vederea adoptării unui program de lucru 
care să convină tuturor şi pentru a nu pune elevii în imposibilitate de a participa la 
anumite acŃiuni datorită faptului  participă  la altele care se desfăşoară la aceeaşi oră. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că e foarte greu să armonizezi interesele 
elevilor cu cele ale copiilor de la grădiniŃe, dar, menŃionează că la nivel de administraŃie 
publică s-a constituit o comisie care se ocupă de bana-desfăşurare a manifestărilor 
ocazionate de această zi. Mai aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că tot luni va 
avea loc pe drumul naŃional şi o paradă militară ocazionată de împlinirea a 40 de ani de la 
înfiinŃarea batalionului de vânători de munte de la Brad. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea 
nr. 48/2009 privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2009 – 
Ziua InternaŃională a Copilului . 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unui 

apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi. 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 

a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a adresei nr. 1252/11.05.2009 
prin care S.C. ACVACALOR S.A. BRAD înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru un 
apartament construit din fondurile statului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care 
a propus aprobarea vânzării acestui apartament, familiei Zmău Dumitru şi Georgeta 
domiciliaŃi în Brad str. Liceului bloc 21 ap. 3, sc.  1 parter,  jud. Hunedoara. 
 Mai menŃionează că din documentaŃia prezentată de către SC ACVACALOR SA 
BRAD rezultă faptul că actualii chiriaşi nu au datorii  faŃă de AsociaŃia de proprietari  din 
care fac parte şi nici restanŃe la chirii. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, şi domnul 
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea nr. 
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49/2009 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către 
actualii chiriaşi. 
 
 Doamna consilier local Răpcău AncuŃa solicită domnilor consilieri să-i permită 
retragerea de la şedinŃă pentru rezolvarea unor probleme personale – solicitare cu care 
domnii consilieri sunt în unanimitate de acord şi doamna consilier local părăseşte sala de 
şedinŃă. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de 
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de 
către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii 
Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, ale Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” şi 
ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare 
pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, didactic auxiliar şi 
personalului nedidactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de 
muncă (în municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe luna aprilie 2009 în 
sumă totală de 7255,90 lei după cum urmează: 
  - Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad   3052,05  lei  
  - Şcoala Generală ,, Mircea  Sântimbreanu” Brad  1081,30  lei 
  - Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad  1942,55  lei 
  - GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ” Brad              1180       lei  
 Mai precizează că în articolul 5 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, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, 
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat.  
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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” şi un consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa) se adoptă Hotărârea nr. 50/2009 privind aprobarea drepturilor 

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

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  încheierea unui Acord de 

parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,GULIVER” Brad. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
8649/21.05.2009  al Compartimentului relaŃii publice şi integrare europeană din cadrul 
Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că s-a constituit Grupul de 
iniŃiativă ,,GULIVER” Brad pentru implementarea microproiectului  SGM (schemă de 
granturi mici) denumit ,, Locuri de joacă pentru toŃi copiii”, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al 
municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,GULIVER” Brad în vederea realizării acestui 
microproiect din granturi. 

Grupul de iniŃiativă ,,GULIVER” Brad s-a constituit în baza Legii nr. 129/1998 
privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială şi 
a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în Registrul special al Consiliului 
local al municipiului Brad sub nr. 18 în data de 21.05.2009. 

Grupul de iniŃiativă ,,GULIVER” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad au în 
atenŃie realizarea unui proiect integrat denumit ,,Locuri de joacă pentru toŃi copiii” la care 
fiecare va aduce un aport în muncă respectiv în contribuŃie bănească. 

Acordul de parteneriat va fi predat AgenŃiei Române pentru Dezvoltarea  Durabilă 
a Zonelor Industriale ( ARDDZI) pentru obŃinerea unui grant în vederea finalizării acestui 
microproiect. 

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

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că ar fi fost mai bine dacă se ataşa la 
proiectul de hotărâre o anexă cu obiectivele şi locaŃia unde se doreşte realizarea acestor 
locuri de joacă. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că fiecare loc de joacă pentru copii 
trebuie să fie identificat şi autorizat. Mai menŃionează că întradevăr sunt foarte multe 
leagăne nefuncŃionale care ar trebui scoase. 

Domnul consilier Podaru Vasile precizează că locatarii din spatele blocului A8 nu-i 
lasă pe copii să se joace. 

Domnul primar solicită ca până la şedinŃa viitoare să-i fie prezentat un Plan de 
situaŃie  şi doreşte să se i-a măsuri şi pentru zonele limitrofe municipiului Brad. 

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa)  se adoptă Hotărârea nr. 51/2009 privind încheierea unui Acord de 
parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,GULIVER” Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  încheierea unui Acord de 

parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,BAMBI” Brad. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
8650/21.05.2009  al Compartimentului relaŃii publice şi integrare europeană din cadrul 
Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că s-a constituit Grupul de 
iniŃiativă ,,BAMBI” Brad pentru implementarea microproiectului  SGM ( schemă de 
granturi mici) denumit ,,Locuri de joacă pentru toŃi copiii”, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al 
municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,BAMBI” Brad în vederea realizării acestui 
microproiect din granturi. 

Grupul de iniŃiativă ,,BAMBI” Brad s-a constituit în baza Legii nr. 129/1998 
privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială şi 
a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în Registrul special al Consiliului 
local al municipiului Brad sub nr. 17 în data de 21.05.2009. 



 16 

Grupul de iniŃiativă ,,BAMBI” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad au în 
atenŃie realizarea unui proiect integrat denumit ,,Locuri de joacă pentru toŃi copiii” la care 
fiecare va aduce un aport în muncă respectiv în contribuŃie bănească. 

Acordul de parteneriat va fi predat AgenŃiei Române pentru Dezvoltarea  Durabilă 
a Zonelor Industriale ( ARDDZI) pentru obŃinerea unui grant în vederea finalizării acestui 
microproiect. 

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa)   se adoptă Hotărârea nr. 52/2009 privind încheierea unui Acord de 

parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,, 
BAMBI ” Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  încheierea unui Acord de 

parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,Lumea Copiilor” Brad. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
8651/21.05.2009  al Compartimentului relaŃii publice şi integrare europeană din cadrul 
Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că s-a constituit Grupul de 
iniŃiativă ,,Lumea Copiilor” Brad pentru implementarea microproiectului  SGM ( schemă 
de granturi mici) denumit ,,Locuri de joacă pentru toŃi copiii”, a iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care a propus încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al 
municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Lumea Copiilor” Brad în vederea realizării 
acestui microproiect din granturi. 
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Grupul de iniŃiativă ,,Lumea Copiilor” Brad s-a constituit în baza Legii nr. 
129/1998 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială şi a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în Registrul special al 
Consiliului local al municipiului Brad sub nr. 16 în data de 21.05.2009. 

Grupul de iniŃiativă ,,Lumea Copiilor” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad 
au în atenŃie realizarea unui proiect integrat denumit ,,Locuri de joacă pentru toŃi copiii” 
la care fiecare va aduce un aport în muncă respectiv în contribuŃie bănească. 

Acordul de parteneriat va fi predat AgenŃiei Române pentru Dezvoltarea  Durabilă 
a Zonelor Industriale ( ARDDZI) pentru obŃinerea unui grant în vederea finalizării acestui 
microproiect. 

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa)    se adoptă Hotărârea nr. 53/2009 privind încheierea unui Acord de 
parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,Lumea Copiilor” Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  încheierea unui Acord de 

parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,ARLECHINO” Brad. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
8648/21.05.2009  al Compartimentului relaŃii publice şi integrare europeană din cadrul 
Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că s-a constituit Grupul de 
iniŃiativă ,,ARLECHINO” Brad pentru implementarea microproiectului  SGM ( schemă 
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de granturi mici) denumit ,,Locuri de joacă pentru toŃi copiii”, a iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care a propus încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al 
municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,ARLECHINO” Brad în vederea realizării 
acestui microproiect din granturi. 

Grupul de iniŃiativă ,,ARLECHINO” Brad s-a constituit în baza Legii nr. 129/1998 
privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială şi 
a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în Registrul special al Consiliului 
local al municipiului Brad sub nr. 19 în data de 21.05.2009. 

Grupul de iniŃiativă ,,ARLECHINO” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad 
au în atenŃie realizarea unui proiect integrat denumit ,,Locuri de joacă pentru toŃi copiii” 
la care fiecare va aduce un aport în muncă respectiv în contribuŃie bănească. 

Acordul de parteneriat va fi predat AgenŃiei Române pentru Dezvoltarea  Durabilă 
a Zonelor Industriale ( ARDDZI) pentru obŃinerea unui grant în vederea finalizării acestui 
microproiect. 

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa) ,  se adoptă Hotărârea nr.54/2009 privind încheierea unui Acord de 
parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,, 
ARLECHINO” Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  încheierea unui Acord de 

parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,AsociaŃia Maria ” Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
47/18.05.2009  a  AsociaŃiei ,,Maria” – AsociaŃia Femeilor din Brad reprezentată legal de 
către doamna Pavel Mariana prin care se solicită încheierea unui Acord de parteneriat 
între Consiliului local Brad şi această asociaŃie în vederea   în vederea realizării acestui 
microproiectuli  ,,Birou de informare şi consiliere” ce urmează a fi depus la agenŃia 
Română de dezvoltare Durabilă a zonelor Industriale pentru participarea la componenta 
Schema de granturi mici, a iniŃiat prezentul proiectul de hotărâre prin care a propus 
aprobarea încheierii acestui acord.  

Din partea Consiliului local acordul presupune punerea la dispoziŃia AsociaŃiei 
,,Maria” a unui spaŃiu pe o perioadă de 5 ani din clădirea situată pe str. Cuza Vodă nr. 6 
în suprafaŃă de 20 mp. iar din partea AsociaŃiei ,,Maria” consilierea cetăŃenilor 
municipiului Brad pe diferite probleme. 

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa)   se adoptă Hotărârea nr. 55/2009 privind încheierea unui Acord de 

parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă             
,, AsociaŃia Maria”  Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea Avizului 

prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei P.U.Z. ,,SpaŃiu 
Comercial” în Brad str. Republicii nr. 5. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere modificarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul impune aprobarea de către 
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Consiliul local al municipiului Brad a avizelor prealabile de oportunitate, întocmite de 
către structurile specializate conduse de arhitecŃi în cazul în care prin cererea pentru 
emiterea certificatelor de urbanism se solicită o modificare de la prevederile 
documentaŃiilor de urbanism aprobate pentru zona în care se doreşte realizarea 
obiectivelor de investiŃii aprobate. 
 MenŃionează că în cazul de faŃă a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei  P.U.Z.       
,, SpaŃiu Comercial” în Brad str. Republicii nr. 5, întrucât în Planul Urbanistic General al 
municipiului Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 101/1999  zona este 
zonă centrală cu funcŃiuni complexe, iar în momentul de faŃă se doreşte realizarea unui 
spaŃiu comercial cu regim de înălŃime P care modifică procentul de ocupare a terenului     
( POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT) precum şi regimul de înălŃime.   

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că au analizat în şedinŃa de 
comisie această situaŃie şi cel mai oprtun ar fi să se anuleze hotărârea prin care s-a 
aprobat acel PUD şi să se revină cu o nouă hotărâre de consiliu  pentru a nu face 
reglementare la reglementare. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 abŃinere (Costina 
Ionel Zeno), 1 consilier absent motivat (Răpcău AncuŃa)  se adoptă Hotărârea nr. 
56/2009 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea 
documentaŃiei P.U.Z. ,,SpaŃiu Comercial” în Brad str. Republicii nr. 5. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei P.U.Z. ,,Schimbare de 
destinaŃie din locuinŃă şi sediu firmă în pensiune cu alimentaŃie publică” în Brad str. 
Vânătorilor nr. 104. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere modificarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul impune aprobarea de către 
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Consiliul local al municipiului Brad a avizelor prealabile de oportunitate, întocmite de 
către structurile specializate conduse de arhitecŃi în cazul în care prin cererea pentru 
emiterea certificatelor de urbanism se solicită o modificare de la prevederile 
documentaŃiilor de urbanism aprobate pentru zona în care se doreşte realizarea 
obiectivelor de investiŃii aprobate. 
 Mai precizează că în cazul de faŃă a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei  P.U.Z. 
,,Schimbare de destinaŃie din locuinŃă şi sediu firmă în pensiune cu alimentaŃie publică” 
în Brad str. Vânătorilor nr. 104, întrucât în Planul Urbanistic General al municipiului 
Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 101/1999  zona este prevăzută 
pentru locuit iar în momentul de faŃă se doreşte schimbarea destinaŃiei din locuinŃă şi 
sediu de firmă în pensiune cu alimentaŃie publică pe un teren proprietate particulară. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat  şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa) se adoptă Hotărârea nr. 57/2009 privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei P.U.Z. ,,Schimbare de 
destinaŃie din locuinŃă şi sediu firmă în pensiune cu alimentaŃie publică” în Brad str. 
Vânătorilor nr. 104. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  completarea 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 Florin Cazacu precizează că având în vedere că s-a identificat o 
suprafaŃă de 500 mp. de teren proprietatea Statului Român situat în Brad str. Şteampurile 
Vechi, teren care nu a fost revendicat la Legea nr. 10/2001 şi nu a făcut nici obiectul 
legilor fondului funciar, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus trecerea 
terenului din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Brad. 
Terenul este înscris în CF nr. 60189 nr. cadastral (6500/1, 6500/4, 6500/6, 6500/7, 
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6500/9, 6500/13, 6500/18, 6500/20)/a/11 şi va fi folosit pentru reîntregirea suprafeŃei de 
1500 mp. teren care urmează a fi cumpărat pentru realizarea de locuinŃe sociale. 

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa)    se adoptă Hotărârea nr. 58/2009 privind completarea domeniului 
privat al municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei 

garsoniere din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2. 
 Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 

a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că a devenit liberă 
garsoniera nr.25 din imobilul Bloc 105 garsoniere situat în Brad, str. Spitalului, nr.2 ca 
urmare a evacuării pentru neplata datoriilor a  fostei chiriaşe  Jurca Veronica, potrivit 
SentinŃei civile nr. 378/CA/2009 a Tribunalului Hunedoara  a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus repartizarea acelei garsoniere. 

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

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

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în urma analizării anchetelor 
sociale  în cadrul comisiei  de specialitate cazul cu una dintre cele mai precare situaŃii ar 
fi al doamnei Fulop Ida. După ce se dă cuvântul doamnei Fulop Ida pentru a-şi prezenta 
situaŃia domnii consilieri solicită doamnei secretar Epure Agnes să fie distribuie 
buletinele de vot pentru a se trece la vot secret. În urma numărării voturilor de către 
doamna secretar împreună cu preşedintele de şedinŃă cu 13 voturi „pentru”, 3 voturi 
„împotrivă” şi un consilier „lipsă vot” garsoniera nr.25 din imobilul „Bloc 105 
garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2 i se repartizează  doamnei Fulop Ida  
adoptându-se Hotărârea Consiliului local nr. 59/2009,  urmând ca aceasta să se 
prezinte la Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru a 
perfecta contractul de închiriere. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  asocierea municipiului 
Brad cu judeŃul Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ- teritoriale din 
judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeŃul Hunedoara”. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 213/2009 Consiliul 
JudeŃean Hunedoara aduce la cunoştiinŃa autorităŃilor locale că Ministerul Mediului 
pregăteşte un portofoliu vast de proiecte care vizează accesarea fondurilor structurale de 
coeziune prin Programul OperaŃional Sectorial de Mediu. 

JudeŃul Hunedoara preconizează să beneficieze de un proiect de AsistenŃă Tehnică 
pentru pregătirea aplicaŃiei de finanŃare în vederea dezvoltării unui sistem integrat de 
management al deşeurilor. 

CondiŃia esenŃială  pentru eligibilitatea proiectului este constituirea  unei AsociaŃii 
de Dezvoltare Intercomunitară. FaŃă de cele de mai sus a propus asocierea municipiului  
Brad cu Consiliul JudeŃean, cu încă 6 municipii, 7 oraşe şi 56 de comune. 

Mai precizează că în art.2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Actului 
constitutiv şi a Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară”Sistemul integrat de 
gestionare a deşeurilor judeŃul Hunedoara”. 

În altă ordine de idei mai menŃionează că patrimoniul iniŃial al acestei asociaŃii va 
fi de 70.000 lei care va fi constituit din contribuŃia fiecărei părŃi în sumă de 1000 lei, sens 
în care a propus aprobarea contribuŃiei Consiliului local al municipiului Brad în valoare 
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de 1000 lei precum şi împuternicirea primarului municipiului Brad pentru semnarea 
Actului constitutiv şi a Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeŃul Hunedoara” şi pentru a face parte din 
Adunarea Generală a AsociaŃiei. 

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Răpcău AncuŃa) se adoptă Hotărârea nr. 60/2009 privind asocierea municipiului 
Brad cu judeŃul Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ - teritoriale 
din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor, judeŃul 
Hunedoara”. 
 

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 8660/2009 a consilierului 
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate de rolul instanŃelor 
judecătoreşti-prin care se aduc la cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul 
instanŃelor de judecată şi în care este citat şi Consiliul local al municipiului Brad, faŃă de 
care domnii consilieri au luat act. 

Se trece la următorul punct şi anume: Analizarea şi discutarea  unor cereri şi 
adrese:  

- Adresa nr. 7982/8204/2009 a viceprimarului municipiului Brad adresă prin 
care domnul viceprimar al municipiului Brad supune atenŃiei Consiliului local Acordul 
privind reconsiderarea Strategiei Locale de Termoficare; 

Propune  şi solicită adoptarea uneia dintre următoarele soluŃii:  
a. Înscrierea în POS-CCE,  AP 4,  DMI4.2, pentru finanŃarea unei centrale termice 

în cogenerare pe biomasă, cu 95% fonduri externe nerambursabile şi 5% contribuŃie 
proprie;  
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b. InvestiŃie privată de 9,8 MW termic, care să furnizeze agentul termic la preŃul de 
126 lei/Gcal;  

- Formularea unor propuneri de amplasament, în colaborare cu operatorul SC 
ACVACALOR SA BRAD  

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile solicită a se acorda atenŃie maximă 
reconsiderării Strategiei locale de Termoficare, pentru a ne înscrie în Politica Energetică 
Europeană, prin care se încurajează producerea de „energie verde” în cogenerare, ceea ce 
ne propune şi ofertantul SC Energy Serv Bucureşti. Apreciază că producerea energiei 
termice la tariful de 126 lei/Gcal  conduce la desfiinŃarea subvenŃiei de 4,2 milioane lei pe 
un sezon rece. Mai precizează că se pot identifica locaŃii într-o zonă cât mai apropiată de 
consumatori, astfel încât pierderile în reŃele să fie minime. Deasemenea, domnul 
viceprimar precizează că documentaŃia ce va fi elaborată de ofertant va prezenta cel puŃin 
două soluŃii, aceasta va porni de la asigurarea unui cost minim al Gcal şi nu angajează 
cheltuieli bugetare, astfel încât este oportună elaborarea acestei documentaŃii într-un timp 
cât mai scurt. 

În sprijinul propunerilor din adresa domnului viceprimar urmează luări de cuvânt 
din partea domnilor consilieri: Mureş Mihai, Kiszely Fabius Tiberiu şi Duşan Gheorghe 
Adrian care critică lipsa de propuneri tehnice din partea specialiştilor de la SC Acvacalor 
SA Brad, cu toate că li s-a cerut aceasta în repetate rânduri, atât în şedinŃe de consiliu 
local cât şi în şedinŃele AGA  . 

Domnii consilieri îşi dau acordul cu privire la conŃinutul adresei supuse dezbaterii. 
Domnii consilieri solicită punctul de vedere al domnului  Dărău Gheorghe – 

director al SC Acvacalor SA care este prezent în sală. Domnia sa îşi exprimă acordul 
privind Strategia propusă, considerând că Guvernul României nu are capacitatea de a 
susŃine financiar în continuare funcŃionarea sistemului actual de termoficare. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui este de acord cu 
reconsiderarea Strategiei locale de Termoficare, critică lipsa de interes din partea 
specialiştilor operatorului şi propune verificarea bonităŃii ofertantului, astfel încât prin 
documentaŃia pe care o va prezenta, să fie abordate soluŃiile cele mai eficiente. 

  
    - Adresa nr.8156/2009 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua 
Prest Hunedoara” prin care se comunică Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu apă şi de Canalizare – în format electronic, încheiat între 
AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” şi SC Apaprod SA 
Deva care intră în vigoare la data de 04.05.2009 faŃă de care domnii consilieri au luat act. 
  - Adresa nr. 5957/2009 a SC APA PROD SA DEVA prin care se aduce la 
cunoştiinŃa domnilor consilieri că în urma mandatului acordat prin HCL 30/27.03.2009 a 
Consiliului local Brad, începând cu data de 04.05.2009 s-a încheiat Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare nr. 
5400/223/05.05.2009 între AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest 
Hunedoara în calitate de reprezentant al localităŃilor membre ale asociaŃiei şi SC Apaprod 
SA  în calitate de operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru o perioadă de 49 de ani  faŃă de care domnii consilieri au luat act. 
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  - Adresa nr.802/2009 a Primăriei comunei Ilia prin care se comunică HCL nr. 
13/2009- privind novaŃia Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat în data de 
22.08.2006 cu Contractul de Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare faŃă de care domnii consilieri au luat act. 
  - Adresa nr. 165/2009 a AsociaŃiei nr. 9 Brad prin care se aduce la cunoştiinŃa 
domnilor consilieri cazul locatarei Rodica Mandache din cadrul asociaŃiei susamintite 
care locuieşte în baza contractului de închiriere în apartamentul 45, scara 3, bl.11, str 
Cuza Vodă şi prin care se solicită rezilierea contractului de închiriere pentru spaŃiul 
respectiv. Domnii consilieri au luat act de adresa respectivă şi au propus să urmeze 
AsociaŃia de proprietari căile legale în acest caz. 
  - Adresa 7969/2009 a SC TELSERVICE SRL BRAD prin care se solicită avizul 
de oportunitate pentru amenajarea unui teren de sport multifuncŃional, cu gazon artificial 
MULTISPORT de 18 mm aprobat FIFA şi UEFA pe un spaŃiu situat în incinta PieŃei 
Brad de lângă stadionul „Aurul Brad”, sau terenul din Parcul Tineretului – Arena 100 cu 
dimensiunile de 22/45 m. Domnii consilieri au analizat adresa cu precizarea că vor căuta 
eventuale locaŃii pentru a onora solicitarea. 
  - Adresa nr. 30498/2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei prin 
care se aduc la cunoştiinŃa deliberativului condiŃiile şi etapele care trebuie parcurse pentru 
ca locuinŃele pentru tineri de tip ANL să poată fi cumpărate de către titularii contractelor 
de închiriere  după expirarea unei perioade de minim 3 ani faŃă de care domnii consilieri 
au luat act. 
  - Adresa nr. 8577/2009 a domnilor Feier Virgil şi Feier Golcea Ştefan prin care 
se solicită să se pună în executare dispoziŃiile SentinŃei civ. nr. 41/29.02.2008 pronunŃată 
în Dosarul nr. 8625/97/2006 al Tribunalului Hunedoara şnur cu minuta Deciziei civile nr. 
2195/27.02.2009 pronunŃată în acelaşi dosar de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 
SecŃia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, hotărâre definitivă, executorie şi irevocabilă, 
investită cu formulă executorie - faŃă de care domnii consilieri au luat act. 
  - Cererea nr. 7791/2009 a SC CCC BLUE TELECOM SA GALAłI – prin 
care se solicită un aviz de principiu în vederea schimbării destinaŃiei garsonierei situată în 
blocul 1 B,  nr.28 în spaŃiu comercial respectiv  birou administrativ faŃă de care domnii 
consilieri au luat act şi sunt dau avizul de principiu. 
  - Prezentarea unui articol din ziarul Hunedoreanul din 21 mai 2009 referitor 
la Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad  faŃă de care domnii consilieri au luat act. 

- Adresa nr.3468/2009 a DirecŃiei de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara 
prin care se  aduce la cunoştiinŃa deliberativului că se împuterniceşte DirecŃia de Sănătate 
Publică a JudeŃului Hunedoara pentru a încheia protocolul de predare – preluare în 
vederea transferului asistentei medicale comunitare şi asistentei medicale desfăşurate în 
unităŃile de învăŃământ către autoritatea administraŃiei publice locale a municipiului Brad 
sens în care domnul primar Florin Cazacu trebuie să se deplaseze la Deva la DirecŃia de 
Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara. 
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21. Diverse. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că Primăria municipiului Brad a primit 
de la SC ROMANOR 2003 SRL în baza unui contract de sponsorizare un copiator full 
color nashuatec DSC 224, cu condiŃia achitării lunare a taxei de service. Domnii 
consilieri au luat act şi sunt de acord cu acest contract de sponsorizare. 
 Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că s-a cerut acordul pentru numirea 
ca director medical interimar a domnului dr.Ciota Ioan, medic primar pediatrie în locul 
domnului dr. Bold Viorel Toma care şi-a prezentat demisia începând cu data de 
01.06.2009 precum şi despre păstrarea domnului manager Jurca Florin  ca manager 
interimar al Spitalului Municipal Brad până la revocarea unilaterală din funcŃie de către 
ministrul sănătăŃii sau până ocuparea postului prin concurs faŃă de care domnii consilieri 
au luat cunoştiinŃă şi sunt de acord cu cele precizate. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29.05.2009.      
 
Brad, 29.05.2009 
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                    
          Secretar    
  
     CIUR GHEORGHE                                                         EPURE AGNES 
 
 
 
 
 


