ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 29 septembrie 2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 29 septembrie 2009 s-a făcut în data de 24.09.2009 prin DispoziŃia
nr.965/24.09.2009 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3
şi art.68 (1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin
afişare la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj
din municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 24.09.2009 conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali aflaŃi în funcŃie .
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan,
angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat: lt.col.Anca Ioan de la Inspectoratul de
Jandarmi al judeŃului Hunedoara, domnul Leucian Sorin – inginer - şef al SC
Acvacalor SA Brad şi doamna Mihaela Bercea – colecŃionar de artă Ńărănească.
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 din data de 28.08.2009 care s-a
aprobat cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe toŃi cei prezenŃi în
sală să se ridice în picioare pentru a audia imnul naŃional al României.
Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad îi roagă pe domnii
consilieri conform Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a Consiliului Local
al municipiului Brad, să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă
avându-se în vedere că domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian a fost ales
preşedinte de şedinŃă în cursul lunii iunie 2009 şi i-a expirat perioada de 3 luni
pentru care a fost ales.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca pentru următoarele 3 luni să fie
ales preşedinte de şedinŃă domnul consilier Groza Liviu – dumnealui fiind următorul
în ordine alfabetică. Doamna secretar îl roagă pe domnul Groza Liviu să ocupe loc
în prezidiu şi preia conducerea şedinŃei.
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Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Brad pentru încheierea
unui contract de închiriere cu actualii proprietari ai imobilului situat în Brad str.
Republicii nr. 18 – sediul Primăriei municipiului Brad pentru menŃinerea afectaŃiunii
acestui imobil pe o perioadă de 3 ani – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2 Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul domeniului public al
municipiului Brad a unui imobil – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unui teren în
suprafaŃă de 24 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui
chioşc cu destinaŃia de comerŃ – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în
suprafaŃă de 10,60 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea
amenajării unui cabinet de psihologie – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu în
suprafaŃă de 65 mp. din Punctul Termic nr. 5 situat pe str. Aleea Privighetorilor în
vederea amenajării unui sediu administrativ – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc
105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru verificarea
situaŃiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuŃie a investiŃiei ,,LocuinŃe
sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul Brad – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare temporară a
forŃei de muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad pe perioada 01.11.2009 31.03.2010 - iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere
între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia ,,CULTURART” Alba Iulia –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unui imobil cu
destinaŃie de locuinŃă situat în Brad str. Salciei nr. 3 domnului Vultur Vasile titularul
contractului de închiriere – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. 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.
14. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 15039/2009 a doamnei Mihaela Bercea
- cererea nr. 12530/2009 a unui grup de cetăŃeni de pe străzile George Coşbuc,
Teilor, Decebal etc.
- adresa nr. 14646/2009 a SC ENERGY SERV BUCUREŞTI
- adresa nr. 2523/2009 a SC ACVACALOR SA BRAD
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- adresa BCR Bucureşti înregistrată sub nr. 14602/2009
- oferta nr. 14084/2009 a doamnelor Moştiu Mariana şi BoloŃ Maria
sinteza proiectului nr. 4880/2009 – Planul Urbanistic General al
municipiului Brad
15. Informarea nr. 14902/2009 a consilierului juridic al Consiliului local
Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local
Brad este parte.
16. Raport privind activitatea asistenŃilor personali angajaŃi în cadrul
Primăriei Brad pentru semestrul I 2009.
17. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că nu sunt modificări sau completări
la proiectul ordinii de zi.
Nefiind propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul
ordinii de zi care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului
local Brad pentru încheierea unui contract de închiriere cu actualii proprietari
ai imobilului situat în Brad str. Republicii nr. 18 .
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 SentinŃa civilă nr. 41/2008
Tribunalul Hunedoara a obligat Primăria municipiului Brad să emită o dispoziŃie de
restituire în natură a imobilului situat în Brad str. Republicii nr. 18 evidenŃiată în CF
nr. 1277 Brad nr. top 140 în suprafaŃă tabulară de 921 mp. şi reală de 820 mp. cu
păstrarea afectaŃiunii imobilului timp de 3 ani.
FaŃă de cele de mai sus s-a emis DispoziŃia nr. 561/04.06.2009 prin care s-a
dispus restituirea în natură către petenŃii Feier Golcea Ştefan domiciliat în Brad str.
Horea nr. 12 şi Feier Virgil Mircea domiciliat în Timişoara str. Splaiul GalaŃi nr. 2
ap. 4 jud. Timiş, a imobilului situat în Brad str. Republicii nr. 18 – sediul Primăriei
municipiului Brad cu păstrarea afectaŃiunii imobilului timp de 3 ani.
Cu dispoziŃia emisă susnumiŃii au făcut publicitatea imobiliară la Biroul de
carte funciară Brad, iar în data de 4 septembrie 2009 s-au prezentat cu Extrasul de
carte funciară nr. 60492 în vederea predării imobilului.
Prin protocolul de predare primire 13712/04.09.2009 imobilul în speŃă a fost
predat de către o comisie constituită prin DispoziŃia nr. 568/2009 actualilor
proprietari care au acceptat închirierea imobilului pe o perioadă de 3 ani cu
menŃinerea afectaŃiunii imobilului şi cu o chirie stabilită în baza HGR nr. 1886/2006
în valoare de 5975,47 lei/lună.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus acceptarea încheierii unui Contract de închiriere cu numiŃii Feier Golcea
Ştefan şi Feier Virgil Mircea proprietarii imobilului în care îşi desfăşoară activitatea
Primăria municipiului Brad cu o chirie stabilită potrivit HGR 1886/2006 adică suma
de 5975,47 lei/lună .
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, 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 Leaha Ştefan Dorel precizează că la încheierea contractului
de închiriere să se aibă în vedere existenŃa clauzelor care să permită rezilierea
acestuia.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că proprietarii sunt obligaŃi să
încheie contractul de închiriere prin lege cu condiŃia de a se să păstra afectaŃiunea
imobilului timp de trei ani iar cuantumul chiriei este cel stabilit prin lege şi numai
ca după trei ani este la latitudinea proprietarilor.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului juridic din aparatul 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.95/2009 privind acordul Consiliului local Brad pentru
încheierea unui contract de închiriere cu actualii proprietari ai imobilului situat
în Brad str. Republicii nr. 18.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind scoaterea din
inventarul domeniului public al municipiului Brad a unui imobil.
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 SentinŃa civilă nr.
41/2008 a Tribunalului Hunedoara prin care s-a dispus retrocedarea imobilului situat
în Brad str. Republicii nr. 18 ( sediul Primăriei municipiului Brad) domnilor Feier
Mircea Virgil din Timişoara şi Feier Golcea Ştefan din Brad , imobilul trebuie scos
din inventarul domeniului public al municipiului Brad, fapt pentru care a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre.
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.
4

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 în ansambu şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.96/2009 privind scoaterea din inventarul domeniului
public al municipiului Brad a unui imobil.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Brad – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în urma retrocedării imobilului
situat pe str. Republicii nr. 18 (sediul Primăriei municipiului Brad) în baza SentinŃei
civile nr. 41/2009 a Tribunalului Hunedoara, actualilor proprietari li s-a predat
clădirea propriu zisă a Primăriei Brad cu anexele existente mai puŃin sala mare de
şedinŃă care nu a fost revendicată şi nici retrocedată întrucât această sală a fost
construită din fondurile statului.
În prezentul proiect de hotărâre a propus includerea în inventarul domeniului
public al municipiului Brad a sălii de şedinŃă cu terenul aferent care are o suprafaŃă
construită de 158,34 mp. şi o suprafaŃă de 229,85 mp. de teren.
Totodată a propus includerea în inventarul domeniului public şi a Punctului
termic nr. 5 cu terenul aferent şi cu echipamentele aferente situat pe str. Aleea
Privighetorilor care a fost reabilitat în anii 2008-2009 şi recepŃionat în anul 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
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 cu modificările propuse şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea nr.97/2009 privind completarea inventarului
domeniului public al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea
inventarului domeniului privat al municipiului Brad.
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest proiect de hotărâre a fost
iniŃiat ca urmare a faptului că Antrepriza Drumuri şi Poduri Timişoara a eliberat
terenul pe care l-a ocupat de pe str. Abatorului, teren proprietatea Statului român
nerevendicat şi a propus trecerea terenului din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al municipiului Brad.
Mai menŃionează că terenul în suprafaŃă de 11389 mp. este dezmembrat în
două parcele cadastrale şi este înscris CF nr. 60595 nr. top 5372 şi CF nr. 60596 nr.
top 5373 provenite din conversia de pe hârtie a CF nr. 4305.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului 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 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr. 98 /2009 privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin
licitaŃie publică a unui teren în suprafaŃă de 24 mp. situat pe str. Avram Iancu
nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaŃia de comerŃ.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că există
solicitări depuse la Primăria municipiului Brad de a închiria terenuri în vederea
amplasării unor chioşcuri cu destinaŃia de comerŃ şi Ńinând cont de faptul că există un
teren disponibil în suprafaŃă de 24 mp. în incinta PieŃei agroalimentare Brad, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaŃie publică a
terenului susmenŃionat pentru desfăşurarea activităŃii de comerŃ.
Precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea
Caietului de sarcini pentru organizarea licitaŃiei, pornind de la preŃul de 9,80
lei/mp/lună, stabilit în baza Hotărârii Consiliului local nr. 148/2008, iar în articolul
4 aprobarea unei comisii de licitaŃii formată din 5 persoane.
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
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publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de licitaŃie să
facă parte domnul consilier Manea Iosif – propunere aprobată cu unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se
adoptă Hotărârea nr. 99/2009 privind închirierea prin licitaŃie publică a unui
teren în suprafaŃă de 24 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea
amplasării unui chioşc cu destinaŃia de comerŃ.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin
licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 10,60 mp. situat în incinta
Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet de psihologie
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 există o
solicitare depusă la Primăria municipiului Brad de a închiria un spaŃiu pentru cabinet
de psihologie şi Ńinând cont de faptul că există un spaŃiu disponibil în suprafaŃă de
10,60 mp. în cadrul Dispensarului Policlinic Brad, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului susmenŃionat,
care, până în luna iulie 2009 a fost ocupat de către două asistente medicale
comunitare care au fost preluate de către Primăria municipiului Brad devenind liber.
Mai menŃionează că este de acord şi conducerea Spitalului municipal Brad cu
închirierea spaŃiului devenit vacant şi transformarea acestuia în cabinet de
psihologie.
Precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea
Caietului de sarcini pentru organizarea licitaŃiei, pornind de la preŃul de 1,30
lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului local nr. 148/2008, iar în articolul 4
aprobarea unei comisii de licitaŃii formată din 5 persoane.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno doreşte să i se precizeze dacă chiria
pentru acest cabinet este stabilită după aceleaşi criterii cu cea stabilită pentru
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medicii de familie, menŃionând că ar trebui să se aibă în vedere faptul că activitatea
care se va desfăşura în acest spaŃiu este o activitate privată.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că trebuie să se verifice dacă
persoana care va câştiga licitaŃia are competenŃele necesare stabilite prin acte în
regulă pentru desfăşurarea activităŃii .
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu propune ca din comisia de licitaŃie să
facă parte domnul consilier Costina Ionel Zeno- propunere aprobată cu unanimitate
de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările care trebuie
făcute şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr. 100/2009 privind
închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 10,60 mp. situat în
incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet de
psihologie.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind privind închirierea
prin licitaŃie publică a unui spaŃiu în suprafaŃă de 65 mp. din Punctul Termic
nr. 5 situat pe str. Aleea Privighetorilor în vederea amenajării unui sediu
administrativ – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că există adrese
depuse din partea unor societăŃi comerciale la Primăria municipiului Brad, prin care
se solicită închirierea unui spaŃiu din incinta Punctului Termic nr. 5 situat pe str.
Aleea Privighetorilor a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu de 65 mp. din incinta acestui Punct
Termic.
Precizează că la iniŃierea proiectului de hotărâre a avut în vedere faptul că în
Punctul Termic nr. 5 în urma reabilitării există un spaŃiu excedentar care poate fi
închiriat.
MenŃionează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea
Caietului de sarcini pentru organizarea licitaŃiei, pornind de la preŃul de 2,50
lei/mp/lună, stabilit în baza Hotărârii Consiliului local nr. 148/2008, iar în articolul
4 aprobarea unei comisii de licitaŃii formată din 5 persoane.
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.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Podaru Vasile propune ca din comisia de licitaŃie să facă
parte domnul consilier Mureş Mihai - propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea făcută şi cu 17
voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.101/2009 privind închirierea prin licitaŃie
publică a unui spaŃiu în suprafaŃă de 65 mp. din Punctul Termic nr. 5 situat pe
str. Aleea Privighetorilor în vederea amenajării unui sediu administrativ .
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. 91 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere situat în Brad str.
Spitalului nr. 2 ca urmare a renunŃării fostei chiriaşe Aslam Marcela, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea garsonierei
susmenŃionate.
Întrucât există mai multe solicitări pentru repartizări de locuinŃe menŃionează
că lasă la latitudinea Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Brad
repartizarea garsonierei nr. 91 din imobilul menŃionat unei persoane din cei cărora li
s-au întocmit anchete 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 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 preşedintele Comisiei de cultură precizează
că în urma analizării numeroaselor solicitări de locuinŃe comisia s-a decis la trei
persoane cu probleme sociale deosebit de grave şi anume: Caramfil Dumitru, Szanto
Boszits Viorica şi Lupuşor Constantin şi propune să fie trecuŃi toŃi trei pe buletinele
de vot.
Doamna
Epure
Agnes
–
secretarul
municipiului
Brad
distribuie buletinele de vot pe care sunt înscrise numele celor trei solicitanŃi iar în
urma exprimării dreptului de vot de către domnii consilieri, doamna secretar
împreună cu domnul preşedinte al şedinŃei deschid fiecare buletin de vot , le numără
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astfel şi anunŃă că situaŃia este următoarea: Caramfil Dumitru 2 voturi, Szanto
Boszits Viorica 15 voturi şi Lupuşor Constantin nici un vot.
Domnul preşedinte de şedinŃă anunŃă că garsoniera se repartizează doamnei
Szanto Boszits Viorica.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, cu 15 voturi
„pentru” doamna Szanto Boszits Viorica se adoptă Hotărârea nr.102/2009 privind
repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad
str. Spitalului nr. 2
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind constituirea unei
comisii pentru verificarea situaŃiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de
execuŃie a investiŃiei ,,LocuinŃe sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul
Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
59168/11.09.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei prin care se
solicită transmiterea unor informaŃii legate de investiŃia ,,LocuinŃe sociale str.
Şteampurile Vechi” din municipiul Brad, inclusiv o copie după hotărârea Consiliului
local Brad privind componenŃa Comisiei de verificare a situaŃiilor de lucrări, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus o comisie formată din 5 membri în
următoarea componenŃă:
- Preşedinte - Duna Gheorghe – şef birou urbanism, amenajarea teritoriului şi
investiŃiei
- Secretar - Uibariu Monica– inspector biroul urbanism, amenajarea
teritoriului, investiŃii
- Membri - Petrean Gabriela – şef serviciu buget
- Bălău Nicolae – inspector de specialitate compartiment ULM
- Mihalea Nicolae – inginer – diriginte de şantier
Mai menŃionează că Studiul de Fezabilitate pentru realizarea celor 36 de
locuinŃe a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 179/2008, iar la data
de 24.07.2009 s-a eliberat autorizaŃia de construire nr.43 pentru această investiŃie.
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.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.103/2009 privind constituirea unei comisii pentru
verificarea situaŃiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuŃie a
investiŃiei ,,LocuinŃe sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul Brad .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Programului de ocupare temporară a forŃei de muncă din rândul şomerilor în
municipiul Brad pe perioada 01.11.2009 - 31.03.2010.
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 Primăria municipiului Brad a
identificat mai multe lucrări de interes comunitar care nu pot fi executate numai cu
angajaŃii Serviciului de gospodărire comunală din subordinea Consiliului local Brad
şi care se impun a fi executate în lunile care urmează, a recurs la ajutorul AJOFM
Hunedoara care a oferit posibilitatea încheierii unei ConvenŃii de subvenŃionare a
acestor lucrări în cazul în care se vor realiza cu forŃă de muncă provenită din rândul
şomerilor.
MenŃionează că lucrările vor fi efectuate cu cheltuieli materiale minime şi cu
forŃă de muncă recrutată din rândul şomerilor, fapt pentru care a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Programului de ocupare temporară a
forŃei de muncă din rândul şomerilor pe perioada 01.11.2009 - 31.03.2010 cu un
număr de 15 şomeri.
Domnul primar specifică lucrările care urmează a fi executate şi
decolmatarea şanŃurilor pluviale şi văilor interioare, întreŃinerea drumurilor
comunale, întreŃinerea străzilor şi trotuarelor precum şi deszăpezirea arterelor
principale din municipiul Brad.
Mai menŃionează că aceste lucrări de interes public prioritar nu influenŃează
bugetul municipiului Brad întrucât AJOFM în perioada 01.11.2009-31.03.2010
subvenŃionează 100% aceste lucrări.
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 Compartimentul Juridic, Resurse Umane şi Gospodărire
Comunală 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.104/2009 privind aprobarea Programului de ocupare temporară
a forŃei de muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad pe perioada
01.11.2009 - 31.03.2010.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia
,,CULTURART” Alba Iulia.
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că AsociaŃia ,,CULTURART” din
ALBA IULIA şi-a oferit serviciile în cadrul proiectului ,,GEO NATURA –
Campania 1 Milion de arbori” pentru împăduriri masive ale terenurilor degradate cu
puieŃi forestieri cu condiŃia încheierii unui contract de asociere.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al
municipiului Brad şi AsociaŃia ,,CULTURART” ALBA IULIA având ca scop
împădurirea în mod gratuit a unui teren neproductiv în suprafaŃă de 4,10 ha care face
parte din domeniul public al municipiului Brad fiind situat în satul Mesteacăn.
Precizează că în articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea
primarului municipiului Brad pentru a semna Contractul de Asociere între Consiliul
local al municipiului Brad şi AsociaŃia ,,CULTURART” ALBA IULIA.
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 Compartimentul 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 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.105/2009 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere
între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia ,,CULTURART” Alba
Iulia
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea cu plata în
rate a unui imobil cu destinaŃie de locuinŃă situat în Brad str. Salciei nr. 3
domnului Vultur Vasile titularul contractului de închiriere
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 cererea nr. 8604/21.05.2009
domnul Vultur Vasile domiciliat în municipiului Brad str. Salciei nr. 3 solicită
vânzarea în rate a imobilului proprietatea statului în care locuieşte cu chirie din anul
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1986. Imobilul a trecut în proprietatea statului de la familia Mandula Cornel în baza
Deciziilor nr. 287/1985 şi 359/1986 emise de Consiliul Popular al judeŃului
Hunedoara ca urmare a plecării acestora în străinătate.
Imobilul nu a fost revendicat de către familia Mandula nici în anul 1995 în
baza Legii nr. 112/1995 şi nu şi-a depus notificare la Primăria municipiului nici în
anul 2001 conform Legii nr. 10/2001.
MenŃionează că întrucât administratorul actual al imobilului este SC
ACVACALOR SA BRAD fapt pentru care a solicitat acestei societăŃi întocmirea
Fişei de calcul privind valoarea imobilului şi a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus vânzarea în rate a imobilului situat pe str. Salciei nr. 3 identificat
prin CF nr. 60290 nr. top (207.208)/c domnului Vultur Vasile chiriaşul acestui
imobil încă din anul 1986.
Totodată a propus aprobarea Fişei de calcul întocmită de către SC
ACVACALOR SA BRAD din care rezultă preŃul de 69074,00 lei.
Mai precizează că potrivit actelor normative în vigoare SC ACVACALOR SA
BRAD are obligaŃia să încaseze contravaloarea imobilului pe care trebuie să o vireze
în contul 5021 deschis la Trezoreria Brad şi să-şi reŃină comisionul de 1% din
valoarea imobilului.
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 Compartimentul 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 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.106/2009 privind vânzarea cu plata în rate a unui imobil cu
destinaŃie de locuinŃă situat în Brad str. Salciei nr. 3 domnului Vultur Vasile
titularul contractului de închiriere.
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.
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute
de către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, ale
Şcolii Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad şi ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ”
Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în
comun personalului didactic, didactic auxiliar şi personalului nedidactic, care se
deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în municipiul Brad) şi
retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor
băneşti personalului susmenŃionat pe luna iunie 2009 în sumă totală de 2813,59 lei
după cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad
1936,30 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
198,29 lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad
679 lei
Totodată a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic de la
GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ” Brad pe luna iulie 2009 în sumă de 163 lei şi pe luna
august în sumă de 247 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 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 ar fi bine dacă s-ar putea aloca
bani pentru decontarea transportului la profesorii de la Centrul Bugetar nr.2 pentru
că acestora nu li s-a mai decontat din luna martie 2009 .
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că sume de bani s-au virat
şi Centrului Bugetar nr. 2 dar menŃionează că probabil aceste sume s-au folosit
pentru alte cheltuilei de către conducerea unităŃilor de învăŃământ şi se va sta de
vorbă pe această sumă cu conducerea Colegiului NaŃional Avram Iancu Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Serviciului Buget, finanaŃe, contabilitate, impouite 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
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Hotărârea nr.107/2009 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 următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Cererea nr. 15039/2009 a doamnei Mihaela Bercea - colecŃionar de artă
Ńărănească prin care aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri, intenŃia dumneaei de a
vinde colecŃia personală achiziŃionată de peste 20 de ani de călătorii prin Ńară, la
particulari, muzee şi expoziŃii.
În urma vizionării filmului cu exponatele domnii consilieri propun ca acestea
să fie expuse la Casa de Cultură pentru a putea fi văzute şi analizate de către domnii
consilieri şi domnul primar. Totodată domnul primar precizează că ar fi bine să se ia
legătura cu un expert autorizat poate chiar cu domnul Lapteş care să poată evalua
această colecŃie şi abia apoi să se parcurgă anumite etape pentru realizarea unei
achiziŃii publice.
Cererea nr. 12530/2009 a unui grup de cetăŃeni de pe străzile George
Coşbuc, Teilor, Decebal etc. prin care aceştia solicită demontarea celor 4 stâlpi
metalici care au fost montaŃi în cursul lunii iulie 2009 care blochează trecerea cu
autoturisme peste fosta linie ferată şi totodată accesul a peste 50 de familii spre
locuinŃele aflate pe str. George Coşbuc, Teilor, Decebal....
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acei stâlpi s-au montat de către
angajaŃii Primăriei în urma discuŃiilor purtate cu un alt grup de cetăŃeni care au fost
la dumnealui în audienŃă şi au solicitat acest lucru . În urma dezbaterii acestei
solicitări domnii consilieri au căzut de acord că stâlpii vor rămâne aşa cum sunt
până la o eventuală achiziŃionare a terenului care în momentul de faŃă aparŃine CFR –
ului.
- adresa nr. 14646/2009 a SC ENERGY SERV BUCUREŞTI prin care se
solicită adoptarea cât mai urgent a unei decizii cu privire la SituaŃia Sistemului de
încălzire a municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act şi au hotărât că
acest subiect va face obiectul unei întâlniri ulterioare între domnul primar, domnii
consilieri şi conducerea SC Acvacalor SA Brad. Data întâlnirii va fi 05.10.2009 ora
13.00.
- adresa nr. 2523/2009 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care se
înaintează spre studiu, analiză şi decizie SituaŃia Sistemului de încălzire a
municipiului Brad de care domnii consilieri au luat act şi au hotărât că acest subiect
împreună cu cel dinainte vor face obiectul unei întâlniri ulterioare între domnul
primar, domnii consilieri şi conducerea SC Acvacalor SA Brad. Data întâlnirii va fi
05.10.2009 ora 13.00, iar domnii consilieri prin grija doamnei secretar vor primii
fiecare câte un exemplar din materialul supus dezbaterii.
- adresa BCR Bucureşti înregistrată sub nr. 14602/2009 prin care ni se
solicită detalii cu privire la valoarea de 400 euro/mp de suprafaŃă construită pentru
imobilul în care-şi desfăşoară activitatea sucursala Brad a Băncii Comerciale
Române. Domnul primar Florin Cazacu doreşte să se continue discuŃiile în ceea ce
priveşte achiziŃionarea imobilului respectiv pentru a se putea muta sediul Primăriei
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municipiului Brad acolo.Domnii consilieri propun ca în valoarea de 400 euro să fie
inclus şi TVA de 19%.
- oferta nr. 14084/2009 a doamnelor Moştiu Mariana şi BoloŃ Maria prin
care susnumitele îşi exprimă intenŃia de a dona municipiului Brad o suprafaŃă de
1800 mp de teren municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act, sunt de
acord să accepte donaŃia urmând ca pentru luna viitoare să se iniŃieze un proiect de
hotărâre pentru acceptarea donaŃiei
- sinteza proiectului nr. 4880/2009 – Planul Urbanistic General al
municipiului Brad de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 14902/2009 a
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul
instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce
la cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi
în care este citat şi Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au
luat act.
Se trece la următorul punct şi anume Raport privind activitatea asistenŃilor
personali angajaŃi în cadrul Primăriei Brad pentru semestrul I 2009 de care
domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume Diverse.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-au făcut demersuri pentru
înfiinŃarea unei subunităŃi de jandarmi la Brad, această subunitate s-a înfiinŃat şi
funcŃionează în spaŃiul de peste Luncoi. Mai menŃionează că în sală la invitaŃia
dumnealui este prezent domnul lt. col. Anca Ioan de la Inspectoratul de Jandarmi al
judeŃului Hunedoara căruia îi solicită să prezinte activitatea pe care subunitatea de
jandarmi de la Brad o va desfăşura întrebându-l totodată dacă au atribuŃii de
patrulare şi la nivelul şcolilor.
Domnul lt. col. prezintă pe scurt atribuŃiile pe care jandarmii le au în
conformitate cu legislaŃia în vigoare menŃionând că în incinta unităŃilor de
învăŃământ legea nu le permite să acŃioneze de la sine. Mai precizează că vor putea
face patrulări şi la unităŃile de învăŃământ numai dacă autoritatea locală adresează în
scris o adresă către conducerea celor două inspectorate care conlucrează între ele
Inspectoratul de Jandarmi şi respectiv Inspectoratul de PoliŃie.
Se revine la cererea AF MIHEł MARIA FAST FOOD prin care se solicită un
teren situat în zona PieŃei agroalimentare, de pe str. Avram Iancu, între chioşcul SC
MIRA PREST SRL Deva şi PT Electric, adiacent faŃadei laterale a blocului 24, de pe
str. Republicii, pentru amplasarea unui chioşc din termopan, cu o suprafaŃă de 5,00
mp.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în urma deplasării în teren s-au
depistat trei locaŃii care i-au fost prezentate administratorului -MiheŃ Gheorghe care
este prezent în sală. Domnul MiheŃ Gheorghe solicită aprobarea unui amlasament,
domnii consilieri sunt de acord cu amplasamentul din PiaŃa Agroalimentară lângă
chioşcul de ziare urmând ca pentru luna viitoare să se iniŃieze un proiect de hotărâre
în vederea închirierii prin licitaŃie a acestui spaŃiu.
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Doamna consilier Benea Răpcău AncuŃa solicită a se lua măsuri în ceea ce
priveşte reabilitarea drumurilor de la Mesteacăn : între biserică şi uliŃi şi pe Dealul
Trifesc. Mai precizează că există nemulŃumiri şi pentru faptul că microbuzul şcolar
nu urcă până sus. Domnul primar precizează că în perioada imediat următoare se vor
lua măsuri în ceea ce priveşte reabilitarea drumurilor iar în ceea ce priveşte
microbuzul şcolar el cunoaşte faptul că acesta urcă până sus. Totodată menŃionează
că s-au făcut demersuri în vederea achiziŃionării unui al treilea microbuz şcolar.
Mai solicită doamnei secretar Epure Agnes să se adreseze în scris PoliŃiei
municipiului Brad pentru a prezenta Raportul anual de activitate.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan pune în discuŃie trei probleme şi anume:
reabilitarea drumului, reabilitarea celor două staŃii de autobuz şi lemnele de foc
pentru perioada imediat următore de la Şcoala din sat.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că se vor lua măsuri cu privire la
rezolvarea tuturor problemelor ridicate.
Domnul primar Forin Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri că la
începutul lunii octombrie îşi va lua câteva zile de concediu legal aferent anului 2009.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29.09.2009.
Brad, 29.09.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
GROZA LIVIU

SECRETAR
EPURE AGNES
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