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

P R O C E S – V E R B A L 
încheiat azi, 29 octombrie  2010 cu ocazia şedinŃei  

 Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa de îndată  s-a 
făcut în data de 29 octombrie  2010 prin DispoziŃia nr. 1046/29.10.2010 emisă de 
Primarul municipiului Brad, conform art.39, al.1 şi 4 şi art.68 al.1 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Consilierii au fost anunŃaŃi telefonic în data de 29.10.2010. 
 La şedinŃă au fost prezenŃi 12consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 5 consilieri 

fiind absenŃi motivat (Ştefan Bogdan Mihai, Oprişa Ioan Florin, Kiszely Fabius 
Tiberiu, Hărăguş Marin Constantin, Duşan Gheorghe Adrian). 

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna   Epure Agnes 
– secretar al municipiului Brad .  

În calitate de invitat a participat : doamna Bianca Leucian – director al Casei 
de Cultură Brad. 

Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru prezenŃă. 
Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad declară deschise 

lucrările şedinŃei de consiliu,  considerând-o legal constituită şi îl invită pe domnul 
consilier Mureş Mihai (care a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna septembrie) să 
ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei de consiliu. 

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

1. Proiect de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE 
ONOARE al municipiului Brad (post mortem) inginerului ADOLF SIEBER   

2. Proiect de hotărâre privind acordarea DIPLOMEI  DE EXCELENłĂ 
domnului prof. univ. dr  WOLKER WOLMANN. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi    
care se  aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind conferirea 

TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE al municipiului Brad (post mortem) 
inginerului ADOLF SIEBER   

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Referatul nr. 35/28.10.2010 a 
Casei de Cultură Brad se face cunoscut că la data de 31 octombrie 2010 se  împlinesc 
75 de ani de la trecerea în nefiinŃă a inginerului  ADOLF SIEBER, fost director al 
SOCIETĂłII MICA BRAD în perioada 1921-1935, fapt pentru care comunitatea 
brădeană îi  comemorează personalitatea în data de 30 octombrie 2010 la Biserica 
Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Brad şi la Casa de Cultură Brad. 
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  FaŃă de cele de mai sus, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE al municipiului Brad 
(post mortem) inginerului ADOLF SIEBER, Ńinând cont că  în perioada cât a lucrat la 
Societatea MICA Brad a adus o contribuŃie imensă la dezvoltarea mineritului în Brad 
şi în łara Zarandului şi a avut un rol deosebit în dezvoltarea economico, socială şi 
culturală a łării Zarandului, fiind recunoscut ca o personalitate puternică pe plan 
naŃional.      

În susŃinerea propunerii  invocă prevederile Regulamentului pentru acordarea 
Titlului de CetăŃean de onoare al municipiului Brad aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 97/2008 precum şi art. 36 alin. 8 şi art. 45  din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe - preşedinte al Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement menŃionează 
că este lăudabilă această iniŃiativă a domnului primar de a conferi Titlul de cetăŃean 
de onoare post mortem acelui care a fost o deosebită personalitate brădeană – ing. 
Adolf Sieber 

 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.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru”, 5 
consilieri absenŃi motivat (Ştefan Bogdan Mihai, Oprişa Ioan Florin, Kiszely Fabius 
Tiberiu, Hărăguş Marin Constantin, Duşan Gheorghe Adrian) se adoptă Hotărârea 
nr. 135/2010 privind conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE al 
municipiului Brad (post mortem) inginerului ADOLF SIEBER .  
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acordarea 
DIPLOMEI DE EXCELENłĂ domnului prof. univ. dr. WOLKER  
WOLLMANN. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Referatul nr. 36/28.10.2010 a 
Casei de Cultură Brad se face cunoscută activitatea prodigioasă a domnului 
prof.univ.dr. Volker Wollmann director al Muzeului Transilvănean din Gundelsheim 
Germania, colaborator al Muzeului Mineritului din Bochum – Germania, cercetător 
al istoriei mineritului de pe meleagurile łării Zarandului. 
 Mai precizează că domnul prof. univ. dr. Volker Wollman a avut un rol 
important în organizarea unor manifestări gen ,,Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei” 
care a avut loc la Brad cu câteva luni în urmă la Casa de Cultură Brad, prilej cu care a 
restituit comunităŃii brădene o copie a  vagonetului din secolul al XIV -lea descoperit 
la Ruda Brad, precum şi fotografii şi documente miniere cu caracter de unicat, cu o 
extraordinară valoare istorică. 
  Având în vedere o fructuoasă colaborare între domnul prof.univ.dr. Volker 
Wollmann şi municipalitate,  a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
acordarea DIPLOMEI DE EXCELENłĂ pentru contribuŃia adusă la cercetarea 
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mineritului în łara Zandului şi implicarea sa la punerea în valoare a patrimoniului 
istoric şi cultural al Bradului. 

În susŃinerea propunerii  invocă prevederile  art. 36 alin. 9 şi art. 45  din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

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 12 voturi „pentru”, 5 consilieri 
absenŃi motivat (Ştefan Bogdan Mihai, Oprişa Ioan Florin, Kiszely Fabius Tiberiu , 
Hărăguş Marin Constantin, Duşan Gheorghe Adrian)  se adoptă Hotărârea 
nr.136/2010 privind acordarea DIPLOMEI  DE EXCELENłĂ domnului prof. 
univ. dr  WOLKER WOLLMANN. 

 
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 

şedinŃei  Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată  pentru data de 
29.10.2010. 
 
 

Brad, 29.10.2010 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                           SECRETAR 

 
                MUREŞ MIHAI                                                           Epure Agnes  

 
 
 
 


