
 1 

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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 29  august  2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 29 august 2007 s-a făcut în data de 24.08.2007 prin DispoziŃia 
nr.2243/24.08.2007 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 24.08.2007 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie. 
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului 

Brad, domnul Dărău Gheorghe Marinel-director a S.C.Acvacalor S.A.Brad , domnul 
Holobâcă Gheorghe  –membru al AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara, 
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 Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 
constituită şi supune spre aprobare  procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 31 
iulie 2007 şi procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 04.08.2007 care s-au  
aprobat cu unanimitate de  voturi . 

În continuare doamna Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Radovici 
Emilian Teofil să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei fiind ales 
preşedinte de şedinŃă în cursul lunii iunie 2007. 

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 
2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 
pentru lucrarea de investiŃii ,, Canalizare menajeră str. Avram Iancu, zona industrială” 
Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei ,, Echipament Hardware 
– laborator informatică la Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad” – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, 
Amenajare spaŃiu comercial şi acces din exterior” în Brad str. 1 Mai bloc C 12 ap. 4 
parter – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul 
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 
29 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. LibertăŃii, municipiul Brad – fostei chiriaşe – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Brad 
pentru ridicarea a două tunuri de la U.M. 01263 Târgovişte – iniŃiat de domnul 
consilier Mureş Mihai. 

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Brad 
pentru a reprezenta interesele Consiliului local Brad în vederea realizării proiectului ,, 
Reabilitarea staŃiei de epurare a apelor uzate din municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” 
– iniŃiat de domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii 
al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

10. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 
- adresa nr. 2921/2007 a A. N. R. S. C. Bucureşti 
- adresa nr. 1898/2007 a SC APAPROD SA DEVA – Punct de lucru Brad 
- adresele nr. 4/2007 şi 5/2007 a AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara 
- adresele  nr. 1312; 1309; 1322/2007 ale Colegiului NaŃional ,, Avram Iancu” 

Brad 
- cererea nr. 10823/2007 a doamnei Rânzar Elena 

           11. Diverse. 
 

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

Domnul primar Florin Cazacu solicită aprobarea introducerii în Proiectul 
Ordinii de zi  a :   

1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico – 
economice privind lucrările de reparaŃii la Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” 
Brad. 

2. Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico - economice 
privind ,, Reabilitarea reŃelelor termice” ale Colegiului NaŃional ,, Avram 
Iancu” Brad. 

3. Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea unui centru de zi pentru copii în 
municipiul Brad. 

4. Adresa nr. 7433/2007 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara. 
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu   

completarea adusă care este aprobat cu 17 voturi « pentru » 
 

Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007. 
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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 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 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.  

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” se 
adoptă Hotărârea nr.91/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe 
anul 2007. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrarea de investiŃii ,, Canalizare 
menajeră str. Avram Iancu, zona industrială” 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 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 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.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”, 
se adoptă Hotărârea nr.92/2007 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-
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economice pentru lucrarea de investiŃii ,, Canalizare menajeră str. Avram Iancu, 
zona industrială” Brad. 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

DocumentaŃiei ,, Echipament Hardware – laborator informatică la Colegiul 
NaŃional Avram Iancu 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 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.  

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

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în anul 2006 a fost alocată o 
sumă de bani pentru amenajarea biroului de informatică din cadrul Colegiului NaŃional 
„Avram Iancu” Brad, dar acest lucru nu s-a mai realizat şi că dumnealui are cunostinŃă 
că acei bani s-au reportat pentru anul 2007 şi ar dori ca toate cabinetele din şcoală să 
fie dotate cu calculatoare având în vedere faptul că liceul are profil 
informatic.Totodată solicită ca achiziŃionarea echipamentului hardware să se facă în 
cel mai scurt timp, să nu se repete situaŃia din anul 2006. 

Domnul primar menŃionează că într-adevăr banii alocaŃi în anul 2006  nu au 
putut fi folosiŃi întrucât legislaŃia nu permitea achiziŃionarea unui astfel de echipament  
deoarece nu erau organizate structurile de achiziŃii publice dar  în prezent există 
înfiinŃat Compartimentul de achiziŃie publică şi în plus este un avantaj deoarece se vor 
achiziŃiona echipamente de ultimă generaŃie. 

În altă ordine de idei domnul primar face cunoscut domnilor consilieri că în 
cursul lunii august 2007 au fost controale de la Inspectoratul şcolar, InstituŃia 
Prefectului judeŃului Hunedoara, DirecŃia de sănătate publică, cu privire la cheltuirea 
fondurile alocate pentru învăŃământ şi din toată zona numai la Brad au fost cheltuite 
corespunzător. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că în anul 2005 la şcoli s-a derulat  o 
schemă arbitrară de dotare cu echipamente hardware şi s-a achiziŃionat un anumit 
număr de calculatoare şi s-a distribuit câte zece calculatoare la fiecare şcoală fără a se 
Ńine cont de numărul de elevi care frecventează la şcoală dar consideră că acest mod de 
împărŃire a calculatoarelor nu a fost corect. 

Solicită dotarea cu un laborator de informatică şi a Şcolii Generale „Horea, 
Cloşca şi Crişan „Brad. 
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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.93/2007 privind aprobarea DocumentaŃiei ,, Echipament Hardware 
– laborator informatică la Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad” 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,, Amenajare spaŃiu comercial şi acces din exterior” în 
Brad str. 1 Mai bloc C 12 ap. 4 parter. 

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

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

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  15 voturi „pentru”, 2 „abŃineri” 
(Hărăguş Ioan, Lazăr Felician)se adoptă Hotărârea nr.94/2007 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu ,, Amenajare spaŃiu comercial şi acces din 
exterior” în Brad str. 1 Mai bloc C 12 ap. 4 parter. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre aprobarea vânzării unor 
apartamente 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 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreaba dacă sunt discuŃii. 
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 

şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu voturi 17 „pentru”,  se adoptă  
Hotărârea nr.95 /2007 aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ 
de stat către actualii chiriaşi 
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Se trece la discutarea  Proiectului de hot�râre privind aprobarea unei noi 

reparti�ii a apartamentului nr. 29 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. Libert��ii, 

municipiul Brad – fostei chiria�e 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

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

Domnul consilier 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

 Nefiind discu�ii pe marginea proiectului de hot�râre, domnul pre�edinte 

de �edin�� supune la vot proiectul de hot�râre �i cu 17 voturi „pentru”  se 

adopt�  Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. 96969696/2007/2007/2007/2007 pentru aprobarea unei noi reparti�ii a aprobarea unei noi reparti�ii a aprobarea unei noi reparti�ii a aprobarea unei noi reparti�ii a 

apartamentului nr. 29 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. Libert��ii, municipiul Brad apartamentului nr. 29 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. Libert��ii, municipiul Brad apartamentului nr. 29 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. Libert��ii, municipiul Brad apartamentului nr. 29 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. Libert��ii, municipiul Brad 

–––– fostei chiria�e fostei chiria�e fostei chiria�e fostei chiria�e 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind împuternicirea 

primarului municipiului Brad pentru ridicarea a două tunuri de la U.M. 01263 
Târgovişte. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului consilier Mureş Mihai 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

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 Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că cele două tunuri sunt 
demilitarizate şi vor fi cuprinse într-un ansamblu monumental în parcul din faŃa 
Primăriei municipiului Brad, alături de troiŃă. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe doreşte să i se precizeze dacă aceste tunuri vor 
fi transmise cu titlu gratuit sau nu şi dacă Ńevile tunurilor sunt scurte sau lungi pentru 
că dacă sunt lungi nu se încadrează arhitectural cu celelalte monumente. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că tunurile vor fi transmise cu titlu 
gratuit, se va suporta doar costul transportului.Cu privire la cealaltă problemă domnul 
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primar menŃionează că Ńevile tunurilor sunt scurte şi se încadrează perfect, atât 
arhitectural cât şi ambiental cu celelalte monumente. 

Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela propune reformularea art.1 din 
proiectul de hotărâre şi anume”Se împuterniceşte primarul şi/sau viceprimarul 
municipiului Brad pentru a ridica de la U.M.01263 Târgovişte două tunuri de calibru 
76 mm”. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul doamnei consilier 
Cobori Sorina Gabriela şi cu unanimitae de voturi se aprobă amendamentul propus. 

 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu  voturi 17 
„pentru”  se adoptă  Hotărârea nr.97 /2007 privind împuternicirea primarului 
şi/sau a viceprimarului municipiului Brad pentru ridicarea a două tunuri de la 
U.M. 01263 Târgovişte. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind împuternicirea 
primarului municipiului Brad pentru a reprezenta interesele Consiliului local 
Brad în vederea realizării proiectului ,, Reabilitarea staŃiei de epurare a apelor 
uzate din municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului consilier Kiszely Fabius 
Tiberiu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  

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  Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”  se adoptă  
Hotărârea nr.98 /2007 privind împuternicirea primarului municipiului Brad 
pentru a reprezenta interesele Consiliului local Brad în vederea realizării 
proiectului ,, Reabilitarea staŃiei de epurare a apelor uzate din municipiul Brad, 
judeŃul Hunedoara” 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind modificarea Organigramei 
şi a Statului de funcŃii al aparatului 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 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 Compartimentului resurse umane  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  
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 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 17 „pentru”  se adoptă  
Hotărârea nr.99 /2007 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii 
al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
DocumentaŃiei tehnico – economice privind lucrările de reparaŃii la Colegiul 
NaŃional ,,Avram Iancu” 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 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi „pentru”  se adoptă  
Hotărârea nr.100/2007 privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico – 
economice privind lucrările de reparaŃii la Colegiul NaŃional ,,Avram 
Iancu” Brad 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
DocumentaŃiei tehnico - economice privind ,, Reabilitarea reŃelelor 
termice” ale Colegiului NaŃional ,, Avram Iancu” 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 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 



 9 

pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe menŃionează că în anul 2006 s-a elaborat un 
Studiu de fezabilitate pentru un punct termic propriu dar care nu s-a mai finalizat şi ar 
dori să fie informat dacă reabilitarea reŃelelor termice se va putea realiza în timp util 
având în vedere că nu mai este mult până vine sezonul rece si în caz contrar ce 
alternativă va fi pentru încălzirea sălilor de clasă. 

Domnul primar precizează că obligatoriu se va termina reabilitarea reŃelelor 
termice până la începutul sezonului rece. 

Domnul preşedinte de şedinŃă face cunoscut domnilor consilieri că şi la Scoala 
Generală ”Mircea Sîntimbreanu „ Brad sunt probleme cu încălzirea sălilor ,mai ales la 
parter si trebuie avut în vedere ca pe viitor să fie reabilitată şi reŃeaua termică de la 
acea şcoală. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 17„pentru”  se adoptă  
Hotărârea nr.101 /2007 privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico - economice 
privind ,, Reabilitarea reŃelelor termice” ale Colegiului NaŃional ,, Avram Iancu” 
Brad. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea unui 
centru de zi pentru copii în municipiul Brad. 

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

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

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

Domnul Oprinesc Fabian menŃionează că acest Centru de copii în esenŃă este 
necesar dar doreşte să i se precizeze dacă pe raza municipiului Brad sunt copii care au 
nevoie de acest centru şi în al doilea rând ar dori să ştie care sunt fondurile necesare 
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pentru  funcŃionarea Centrului întrucât bugetul local al municipiului Brad este sărac şi 
consideră că nu se mai pot suporta alte cheltuieli suplimentare decât cele prevăzute . 

Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela solicită să i se precizeze dacă se poate 
schimba destinaŃia Centrului de copii în cazul în care nu poate funcŃiona. 

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile menŃionează că Centru trebuie să 
funcŃioneze 3 ani de zile după înfiinŃare fără a se schimba destinaŃia, că s-a identificat 
un nr. de 11 copii care ar putea să înveŃe în Centru dar este necesar minim 16 copii 
pentru ca să funcŃioneze Centrul, cheltuielile de personal trebuie suportate tot din 
bugetul local, pentru cel putin două îngrijitoare. 

Domnul consilier Costina Ionel-Zeno menŃionează că prezentarea proiectului 
este sumară şi pentru că nu sunt suficiente informaŃii nu se  poate lua o decizie fapt 
pentru care propune amânarea proiectului de hotărâre şi solicită prezentarea de către 
Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei a unei situaŃii cu privire la 
fondurile necesare pentru funcŃionarea Centrului de copii, prezentarea listei cu copii 
care ar beneficia de serviciile Centrului precum şi invitarea reprezentanŃilor FundaŃiei 
Hope and  Homes for Children România pentru a face o prezentare a Proiectului şi de 
a furniza mai multe informaŃii. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea 
domnului consilier Costina Ionel-Zeno de a se amâna proiectul de hotărâre, propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 
 
-  adresa nr.2921/2007 a A.N.R.S.C. Bucureşti- prin care se face cunoscut 

faptul că nivelul iniŃial al compensării unitare pentru combustibilul folosit pentru 
producerea de energie termică furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate, de 173,87 
lei /GCAL, a fost eronat determinat şi că în urma verificărilor efectuate s-a determinat 
că nivelul corect al compensării unitare pentru producerea de energie termică furnizată 
populaŃie prin sisteme centralizate este de 91,58 lei/gcal, nivel ce va fi luat în calcul la 
stabilirea sumelor necesare de la bugetul de stat pentru anul 2007 pentru compensarea 
costului combustibililor utilizaŃi  pentru producerea energiei termice , în sezonul rece 
2006-2007. 

Domnii consilieri solicită domnului Dărău Gheorghe Marinel-director a 
S.C.Acvacalor S.A.lămuriri cu privire la acest aspect şi să prezinte pentru şedinŃa 
următoare o situaşie cu încasările pentru lunile mai, iunie, iulie august 2007. 

Domnul director menŃionează că nu poate nici să confirme şi nici să infirme cele 
menŃionate în adresa prezentată dar va informa Consiliul local al municipiului Brad cu 
privire la această problemă după şedinŃa din 6 septembrie 2007 la care a fost invitat de 
către A.N.R.S.C. Bucureşti. 

- adresa nr.1898/2007 a S.C.Apaprod S.A. Deva-prin care se solicită 
Consiliului local al municipiului Brad medierea renegocierii preŃului de închiriere 
pentru spaŃiul situat pe  str.Vânătorilor, nr.49, cu destinaŃia de birouri şi închirierea 
spaŃiului”sediu laborator apă” situat în str.Avram Iancu , bl.32, parter. 

Domnul consilier Savu Vasile solicită Consiliului local al municipiului Brad să 
il delege pe domnul consilier Mureş Mihai pentru a media renegocierea preŃului de 
închiriere. 
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Domnul primar Florin Cazacu solicită să i se precizeze de ce nu se foloseşte 
spaŃiul de pe Cuza Vodă. 

Domnul consilier Savu Vasile precizează că trebuie făcute anumite investiŃii şi 
până nu se aprobă concesionarea nu se pot realiza investiŃii. 

Doamna secretar Epure Agnes menŃionează că imobilul aparŃine domeniului 
public al municipiului Brad şi nu pot fi concesionate câteva birouri din acest imobil 
dar pot fi închiriate. 

Domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi sunt de acord cu 
aprobarea unei chirii modice pentru laboratorul de apă. 

- adresele nr.4/2007 şi 5/2007 a AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara-
prin care solicită sprijinul financiar pentru editarea volumului Orologii de duminică-
Horloges de dimanche, semnat de domnul Gheorghe  Holobâcă. 

Domnii consilieri au luat cunostinŃă de cele solicitate şi având în vedere că este 
singurul scriitor din zonă care face parte din AsociaŃia Scriitorilor din judeŃul 
Hunedoara, sunt de acord cu iniŃierea unui proiect de hotărâre în acest sens, urmând ca 
suma necesară editării volumului de versuri să fie stabilită în timpul şedinŃei când se 
va dezbate proiectul de hotărâre, solicitând totodată domnului Holobâcă Gheorghe să 
facă o prezentare a volumului său de poezii. 

- adresele nr.1312, 1309, 1322/2007 ale Colegiului NaŃional „Avram 
Iancu”Brad-prin care se aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri că pentru buna 
desfăşurare a activităŃii Colegiului NaŃional”Avram Iancu”Btar sunt necesare 
efectuarea de operaŃii de zugrăvire a sălilor de clasă, a bucătăriei, magaziilor de 
alimente, achitarea contravalorii agentului termic furnizat de S.C.Acvacalor S.A Brad, 
asigurarea unor spaŃii de parcare a maşinilor elevilor care vin la scoală cu autoturisme. 

Domnii consilieri au luat cunostinŃă de cele solicitate prin adresele prezentate 
precum şi răspunsurile date în acest sens. 

-cererea nr.10823/2007 a doamnei Rânzar Elena –prin care solicită Consiliului 
local să o sprijine pentru reintegrarea în spaŃiul din care a fost evacuată. 

Domnii consilieri au luat cunostinŃă de cele solicitate dar consideră că aspectele 
solicitate sunt de competenŃa instanŃelor de judecată . 

-adresa nr. 7433/2007 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara-prin care se 
aduce la cunoştinŃă punctul de vedere al Institutului Geologic al României cu privire la 
ColecŃia Muzeului Aurului din Brad. 

Domnii consilieri au luat cunostinŃă de faptul că s-a declansat  operaŃiunea de 
clasare a eşantioanelor din ColecŃia Muzeului Aurului şi se află în curs de amenajare o 
suită de săli la Muzeul Geologic NaŃional pentru a fi transportate eşantioanele 
identificate ca făcând parte din patrimoniul cultural naŃional.Tot prin aceeaşi adresă se 
propune oferirea de sprijin pentru restaurarea clădirii Muzeului Aurului din Brad unde 
se va afla colecŃia nepatrimonială rămasă în custodia autorităŃilor locale. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită Consiliului local al municipiului Brad să-
şi exprime un punct de vedere ferm şi să facă intervenŃii pentru a se opri demersurile 
începute de Muzeul Geologic al României. 

Domnul primar menŃionează că este nemulŃumit de faptul că S.C.Minvest nu a 
fost de acord cu transferarea Muzeului Aurului Brad Consiliului local al municipiului 
Brad, precizând că de fapt Muzeul este al localităŃii şi al zonei şi că regretă faptul că nu 
a găsit înŃelegerea necesară la conducerea locală şi a Companiei pentru preluarea 
muzeului. 
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Domnul consilier Lazăr Felician şi-a manifestat dorinŃa de a discuta cu 
conducerea Companiei Minvest şi a solicitat o copie xerox după adresa primită, întrucât 
dumnealui nu a avut cunostinŃă şi crede că nici ceilalŃi factori de decizie din cadrul 
Companiei nu au cunostinŃă de faptul că eşantioanele din ColecŃia Muzeului Aurului 
Brad vor fi transportate  la Muzeul Geologic al României.  

 
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Diverse 
 
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Savu Vasile, Medrea Aron , David Mihai 

şi Adam Nicolae delegat sătesc –Ruda Brad. 
Domnul consilier Savu Vasile supune atenŃiei Consiliului local două probleme: 
-realizarea unei centuri unde este calea ferată  
-limitarea vitezei pe drumul Sanatorului, unde se circulă cu viteză mare şi există 

pericol de producerea de accidente. 
Domnul primar precizează că terenul pe care se doreşte a se realiza acea centură 

pentru circulaŃia maşinilor mari nu se poate realiza întrucât aparŃine C.F.R-ului dar se 
va reabilita drumul de pe str.Decebal şi s-a promovat un proiect pentru modernizarea 
str.Ion Creangă. 

Cu privire la al doilea aspect se va trimite o sesizare scrisă PoliŃiei CirculaŃiei 
pentru montarea unor semne de limitare de viteză şi amplasarea de radare în zona 
respectivă. 

În altă ordine de idei precizează că după ce se vor termina lucrările la magazinul 
Plus se va monta si semaforul şi se va reabilita şi soseaua până la S.C.Teba Industrie 
S.R.L. 

Domnul consilier Medrea Aron aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri că pe 
trotuarele municipiului Brad, a  str.LibertăŃii şi Republicii, se circulă cu bicicletele şi 
cu motoretele şi solicită domnului primar să dispună PoliŃiei comunitare amendarea 
celor vinovaŃi. 

Domnul David Mihai face cunoscut faptul că pe soseaua spre Gura-Barza 
maşinile de tonaj greu circulă cu viteză şi cetăŃenii sunt nemulŃumiŃi întrucât le 
afectează structura caselor şi propune luarea de măsuri pentru limitarea vitezei. 

Domnul Adam Nicolae-delegat sătesc Ruda-Brad mulŃumeşte domnului primar 
şi Consiliului local în numele cetăŃenilor pentru lucrările de reabilitare efectuate la 
drumul comunal Ruda-Brad. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29.08.2007.    

     
   Brad  29.08.2007 
              
 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE SEDINłĂ                                                                   SECRETAR 
 
       RADOVICI EMILIAN TEOFIL                                                          EPURE AGNES 
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