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

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

Consiliului local al municipiului Brad 
 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa 
ordinară din data de 29 noiembrie 2007 s-a făcut în data de 23.11.2007 prin 
DispoziŃia nr.4487/23.11.2007 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 23.11.2007 conform 
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea 
invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi  16 consilieri locali din 17 consilieri aflaŃi  
în funcŃie, domnul consilier Savu Vasile fiind absent motivat. 

Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare 
municipiului Brad, domnul Dărău Gheorghe Marinel-director a 
S.C.Acvacalor S.A.Brad,  angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al 
primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad.  

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu, domnul 
viceprimar Circo Aurel Vasile şi doamna Epure Agnes- secretar al  
municipiului Brad .  

Doamna Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, 
considerând-o legal constituită şi supune spre aprobare  procesul verbal al 
şedinŃei ordinare din data de 19 octombrie 2007 care s-au  aprobat cu 
unanimitate de  voturi . 

În continuare doamna Epure Agnes invită pe doamna consilier Sim 
Mihaela să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei fiind 
aleasă preşedinte de şedinŃă întrucât domnul consilier Savu Vasile care 



trebuia să conducă lucrările şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad 
este absent motivat. 

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 prelungirea contractelor de închiriere 
pentru spaŃiile şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe mp. 
pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile 
aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Statului de funcŃii al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad şi al Statului de 
funcŃii a Cantinei de ajutor social Brad –iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 190/2005 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 
Brad nr. 15/2007 privind stabilirea situaŃiilor deosebite pentru acordarea 
ajutoarelor de urgenŃă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, 
potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaŃiei făcute de către 
numiŃii Suciu Virgil şi Mihăilescu Viorica Consiliului local al municipiului 
Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii secŃiei de interne 
din cadrul Spitalului municipal Brad şi construirea unei Centrale proprii 
pentru Spitalul municipal Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea preŃurilor şi tarifelor la 
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare pentru 
municipiul Brad, jud. Hunedoara, prestate de către SC APAPROD SA 
DEVA - iniŃiat de un grup de consilieri. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului 
Român din intravilanul localităŃii în proprietatea  Protopopiatului Brad. – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 



11. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre pentru reactualizarea Hotărârii Consiliului 
local nr. 87/1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Brad avizat prin HGR nr. 1352/2001 şi 
HGR nr. 354/2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi ,, Zilei de 1 
Decembrie” în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

14. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru serbarea 
Crăciunului 2007 şi a Revelionului 2008 în aer liber pentru cetăŃenii 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a 
spaŃiului în suprafaŃă de 125 mp. situat în imobilul din Brad str. Cuza Vodă 
nr. 12 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a 
apartamentului nr. 5 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. LibertăŃii, municipiul 
Brad fostului chiriaş-iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din 
imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2  - iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu ,, Construire sediu firmă, spaŃii comerciale şi de locuit” în Brad str. 
Republicii nr. 22 B – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu ,, Construire Showroom şi service auto” în Brad sat Mesteacăn nr. 
113 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

20. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:  
- adresa nr. 99/2007 a Clubului Sportiv ,, ARMATA AURUL” Brad 
- adresa nr. 397/2007 a GrădiniŃei ,, Floare de ColŃ” Brad 
- adresa nr. 12884/2007 a SC APA PROD SA DEVA 
- adresa nr. 3695/2007 a SC ACVACALOR SA BRAD 
- adresa nr. 329516/2007 a Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative 
- adresa nr. 3634/2007 a SC ACVACALOR SA BRAD  
- adresa nr. 12707/2007 a DirecŃiei Sanitară Veterinară a JudeŃului 

Hunedoara 
- cererea nr. 3/2007 a Parohiei Greco Catolice Brad  
- cererea nr. 14651/2007 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL BRAD 
- cererea nr. 14813/2007 a SC HORTENSIA SRL BRAD 



- cererea nr. 14935/2007 a SC APICOM IMPEX AGROTRANS SRL 
BRAD 

21. Diverse 
 

 Doamna 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 modificarea preŃului pentru 
producerea energiei termice livrată de către S.C.Acavcalor S.A. 
Brad  

2. Adresa nr.15.238/28.11.2007 a Şcolii Generale clasele I-VIII 
„Horea, Cloşca şi Crişan”Brad 

3. Adresa nr.15.317/28.11.2007 a Şcolii Generale”Mircea 
Sântimbreanu”Brad. 

4. Adresa nr.15.293/28.11.2007 a GrădiniŃei „Floare de ColŃ”Brad. 
5. Prezentarea Actului AdiŃional nr.1 la Acordul /Contractul Colectiv 
de muncă nr.8002/27.11.2006 încheiat între Primăria municipiului 
Brad, reprezentată prin primar-Florin Cazacu şi Sindicatul 
SalariaŃilor din cadrul Primăriei municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi 
cu   completaările aduse care este aprobat cu 16 voturi « pentru », 1 consilier 
absent motivat(Savu Vasile) 

 Domnul consilier Mureş Mihai  propune ca Proiectul de hotărâre 
privind  modificarea preŃului pentru producerea energiei termice livrată 
de către S.C.Acavcalor S.A. Brad să fie trecut şi discutat la punctul nr.1 a 
Ordinii de zi având în vedere importanŃa proiectului de hotărâre, propunere 
aprobată cu 15 voturi „pentru” 1 abŃinere(Gligor Dorin Oliviu). 
 Se discută primul punct însris pe ordinea de zi : Proiectul de 
hotărâre privind modificarea preŃului pentru producerea energiei 
termice livrată de către S.C.Acavcalor S.A. Brad 

 Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului Kiszely Fabius 
Tiberiu  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 Radovici Teofil Emilian 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.  

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

Domnul consilier Costina Zeno-Ionel menŃionează cp este deacord cu 
cu majorarea tarifului la energie termică dar doreşte să i se precizeze dacă 
pentru viitor acest sistem de producere a energiei termice este singura 
variantă deoarece alte instituŃii din municipiul Brad(Spitalul municipal Brad, 
Colegiul NaŃional  „Avram Iancu”Brad ) au găsit altă soluŃie pentru încălzire 
producerea şi distribuirea agentului termic şi anume centrale proprii de 
încălzire. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că pentru 
municipiul Brad nu există alt sistem viabil de producere şi distribuire a 
agentului termic, decât cel actual şi consideră că încălzirea locuinŃelor cu 
sobe nu este posibil într-un oraş, această variantă fiind posibilă doar la 
comune. 
 Domnul consilier Mureş Mihai consideră că se impune majorarea 
preŃului pentru producerea energiei termice livrată de către S.C.Acavcalor 
S.A. Brad, în caz contrar societatea în maxim o lună s-ar închide întrucât s-
ar ajunge la un blocaj financiar. 

Domnul primar Florin Cazacu consideră că discuŃiile purtate pe 
marginea proiectului de hotărâre nu sunt o surpriză, întrebările sunt simple 
pe care şi le pune fiecare cetăŃean şi consideră că din punct de vedere 
economic se impune majorarea preŃului pentru producerea energiei termice, 
efortul bugetului local va fi de 30 de miliarde faŃă 7 miliarde pe care le-a 
suportat în anul 2007. 
 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi 
„pentru”, 1 abŃinere (David Mihai), 1 consilier absent motivat(Savu Vasile ) 
se adoptă Hotărârea nr.124 /2007 privind modificarea preŃului pentru 
producerea energiei termice livrată de către S.C.Acavcalor S.A. Brad 

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



Doamna 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.  

Doamna 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.  

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi 
cu 16 voturi „pentru”,  1 consilier absent motivat(Savu Vasile) se adoptă 
Hotărârea nr.125/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Brad 
pe anul 2007. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea 
contractelor de închiriere pentru spaŃiile şi terenurile aparŃinând 
domeniului public şi privat al municipiului Brad 

Doamna 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 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.  

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi 
cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat(Savu Vasile) se adoptă 
Hotărârea nr.126/2007 privind prelungirea contractelor de închiriere 
pentru spaŃiile şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al 
municipiului Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea 
tarifelor de bază pe mp. pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de 
locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al 
municipiului Brad 

Doamna 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 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. 

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

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

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca pentru terasele 
acoperite în afară sezonului să se plătească 25 % din valoarea care se 
plăteşte în sezon şi nu 50% aşa cum este menŃionat în notă. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că în anexa 2 la proiectul de 
hotărâre prezentat se stabilesc taxele pentru terenuri ocupate şi aferente 
spaŃiilor comerciale şi nu trebuie amestecate tarifele pentru terasele 
sezoniere, iar dacă se doreşte stabilirea unor taxe pentru terasele sezoniere 



acestea trebuie stabilite prin iniŃierea altui proiect de hotărâre, fapt pentru 
care nota de la subsol nu va mai fi trecută pe anexă. 

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 
„pentru”, 1 consilier absent motivat(Savu Vasile) se adoptă Hotărârea 
nr.127/2007 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaŃiile 
cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând 
domeniului public şi privat al municipiului Brad 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea 

Statului de funcŃii al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad şi al Statului de funcŃii a Cantinei de ajutor social 
Brad 

Doamna  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 

Doamna 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.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  16 voturi 
„pentru”, 1 consilier absent motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea 
nr.128/2007 privind modificarea Statului de funcŃii al aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad şi al Statului de funcŃii a 
Cantinei de ajutor social Brad 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul 
Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005 

 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 Serviciului Buget finanŃe şi Compartimentului 
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Brad.  

Doamna preşedinte de şedinŃă întreaba dacă sunt discuŃii. 
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 

preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu voturi 16 
„pentru”, 1 consilier absent motivat (Savu Vasile) se adoptă  Hotărârea 
nr.129/2007 privind modificarea Regulamentului de administrare a 
parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 190/2005 

 

Se trece la discutarea  Proiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râre pentru modificarea  pentru modificarea  pentru modificarea  pentru modificarea 

Hot�rârii Consiliului local Brad nr. 15/2007 privind stabilirea Hot�rârii Consiliului local Brad nr. 15/2007 privind stabilirea Hot�rârii Consiliului local Brad nr. 15/2007 privind stabilirea Hot�rârii Consiliului local Brad nr. 15/2007 privind stabilirea 

situa�iilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgen�� situa�iilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgen�� situa�iilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgen�� situa�iilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgen�� 

familiilorfamiliilorfamiliilorfamiliilor �i persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii  �i persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii  �i persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii  �i persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific�rile �i nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific�rile �i nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific�rile �i nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare.complet�rile ulterioare.complet�rile ulterioare.complet�rile ulterioare. 
Doamna 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 Radovici Teofil Emilian 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.  

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

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

 Nefiind discu�ii pe marginea proiectului de hot�râre, doamna 

pre�edinte de �edin�� supune la vot proiectul de hot�râre �i cu 

16 voturi „pentru”  1 consilier absent motivat (Savu Vasile)se adopt�  

Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. 130130130130/2007/2007/2007/2007 pentru modificarea Hot�rârii Consiliului local pentru modificarea Hot�rârii Consiliului local pentru modificarea Hot�rârii Consiliului local pentru modificarea Hot�rârii Consiliului local 

Brad nr. 15/2007 privind stabilirea situa�iilor deosebite pentru Brad nr. 15/2007 privind stabilirea situa�iilor deosebite pentru Brad nr. 15/2007 privind stabilirea situa�iilor deosebite pentru Brad nr. 15/2007 privind stabilirea situa�iilor deosebite pentru 

acordarea ajutoarelor de urgen�� familiilor �i persoanelor singure acordarea ajutoarelor de urgen�� familiilor �i persoanelor singure acordarea ajutoarelor de urgen�� familiilor �i persoanelor singure acordarea ajutoarelor de urgen�� familiilor �i persoanelor singure 

din municipiul Brad, potrivit Ledin municipiul Brad, potrivit Ledin municipiul Brad, potrivit Ledin municipiul Brad, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim gii nr.416/2001 privind venitul minim gii nr.416/2001 privind venitul minim gii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.garantat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.garantat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.garantat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

Se trece la discutarea  Proiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râre privind  acceptarea  privind  acceptarea  privind  acceptarea  privind  acceptarea 

dona�iei f�cute de c�tre numi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu dona�iei f�cute de c�tre numi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu dona�iei f�cute de c�tre numi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu dona�iei f�cute de c�tre numi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu 

Viorica Consiliului local al municiViorica Consiliului local al municiViorica Consiliului local al municiViorica Consiliului local al municipiului Bradpiului Bradpiului Bradpiului Brad  
Doamna 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.  

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

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



 Nefiind discu�ii pe marginea proiectului de hot�râre, doamna 

pre�edinte de �edin�� supune la vot proiectul de hot�râre �i cu 

16 voturi „pentru” 1 consilier absent motivat (Savu Vasile) se adopt�  

Hot�rârea nr. 131Hot�rârea nr. 131Hot�rârea nr. 131Hot�rârea nr. 131/2007/2007/2007/2007 privind  acceptarea dona�iei f�cute de privind  acceptarea dona�iei f�cute de privind  acceptarea dona�iei f�cute de privind  acceptarea dona�iei f�cute de 

c�tre nuc�tre nuc�tre nuc�tre numi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu Viorica Consiliului local al mi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu Viorica Consiliului local al mi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu Viorica Consiliului local al mi�ii Suciu Virgil �i Mih�ilescu Viorica Consiliului local al 

municipiului Bradmunicipiului Bradmunicipiului Bradmunicipiului Brad 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

extinderii secŃiei de interne din cadrul Spitalului municipal Brad şi 
construirea unei Centrale proprii pentru Spitalul municipal Brad 

Doamna 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 
consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi 
cu  voturi 16 „pentru”  1 consilier absent motivat (Savu Vasile)se adoptă  
Hotărârea nr.132 /2007 privind aprobarea extinderii secŃiei de interne 
din cadrul Spitalului municipal Brad şi construirea unei Centrale 
proprii pentru Spitalul municipal Brad 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind modificarea 
preŃurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, 
canalizare şi epurare pentru municipiul Brad, jud. Hunedoara, prestate 
de către SC APAPROD SA DEVA 

Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului consilier Bălău 
Nicolae 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 Radovici Teofil Emilian 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.  

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

Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat şi precizează că în conformitate cu 
prevederile art.36 din Regulamentul de organizare şi  funcŃionare al 
Consiliului local al municipiului Brad domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu 
şi domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  nu participă la dezbateri. 

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi 
„pentru” , 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), 2 abŃineri (Gligor Dorin 
Oliviu şi Kiszely Fabius Tiberiu  )  se adoptă  Hotărârea nr.133 /2007 
privind modificarea preŃurilor şi tarifelor la serviciile publice de 
alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare pentru municipiul 
Brad, jud. Hunedoara, prestate de către SC APAPROD SA DEVA 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind trecerea 

terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităŃii în 
proprietatea  Protopopiatului Brad 

Doamna 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 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.  

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

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

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 16 
„pentru”, 1 consilier absent motivat (Savu Vasile),  se adoptă  Hotărârea 
nr.134 /2007 trecerea terenului proprietatea Statului Român din 
intravilanul localităŃii în proprietatea  Protopopiatului Brad 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind trecerea 

unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Brad 

Doamna 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 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.  

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

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

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 
„pentru” 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), se adoptă  Hotărârea 
nr.135/2007 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Brad 

 



 Se trece la discutarea  Proiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râre pentru  pentru  pentru  pentru 

reactualizarea Hot�rârii Consiliului local nr. 87/1999 privind reactualizarea Hot�rârii Consiliului local nr. 87/1999 privind reactualizarea Hot�rârii Consiliului local nr. 87/1999 privind reactualizarea Hot�rârii Consiliului local nr. 87/1999 privind 

însu�irea Inventarului bunurilor care alc�tuiesc domînsu�irea Inventarului bunurilor care alc�tuiesc domînsu�irea Inventarului bunurilor care alc�tuiesc domînsu�irea Inventarului bunurilor care alc�tuiesc domeniul public al eniul public al eniul public al eniul public al 

municipiului Brad avizat prin HGR nr. 1352/2001 �i HGR nr. 354/2007municipiului Brad avizat prin HGR nr. 1352/2001 �i HGR nr. 354/2007municipiului Brad avizat prin HGR nr. 1352/2001 �i HGR nr. 354/2007municipiului Brad avizat prin HGR nr. 1352/2001 �i HGR nr. 354/2007 
Doamna 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.  

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

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

 Nefiind discu�ii pe marginea proiectului de hot�râre, doamna 

pre�edinte de �edin�� supune la vot proiectul de hot�râre �i cu 

16 voturi „pentru” 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), se adopt�  

Hot�rârea nr. 136Hot�rârea nr. 136Hot�rârea nr. 136Hot�rârea nr. 136/2007/2007/2007/2007 pentru reactupentru reactupentru reactupentru reactualizarea Hot�rârii Consiliului alizarea Hot�rârii Consiliului alizarea Hot�rârii Consiliului alizarea Hot�rârii Consiliului 

local nr. 87/1999 privind însu�irea Inventarului bunurilor care local nr. 87/1999 privind însu�irea Inventarului bunurilor care local nr. 87/1999 privind însu�irea Inventarului bunurilor care local nr. 87/1999 privind însu�irea Inventarului bunurilor care 

alc�tuiesc domeniul public al municipiului Brad avizat prin HGR nr. alc�tuiesc domeniul public al municipiului Brad avizat prin HGR nr. alc�tuiesc domeniul public al municipiului Brad avizat prin HGR nr. alc�tuiesc domeniul public al municipiului Brad avizat prin HGR nr. 

1352/2001 �i HGR nr. 354/20071352/2001 �i HGR nr. 354/20071352/2001 �i HGR nr. 354/20071352/2001 �i HGR nr. 354/2007 
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

sărbătoririi ,, Zilei de 1 Decembrie” în municipiul Brad 
 
Doamna 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 Radovici Teofil Emilian 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.  

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre 
este însoŃit şi de raportul Serviciului buget-finanŃe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 
16„pentru” 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), se adoptă  Hotărârea 
nr.137 /2007 privind aprobarea sărbătoririi ,, Zilei de 1 Decembrie” în 
municipiul Brad 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind alocarea 

unor sume pentru serbarea Crăciunului 2007 şi a Revelionului 2008 în 
aer liber pentru cetăŃenii municipiului Brad 

Doamna 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 Radovici Teofil Emilian 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  

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre 
este însoŃit şi de raportul Serviciului Buget-finanŃe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu  voturi 16„pentru” 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), se 
adoptă  Hotărârea nr.138 /2007 privind alocarea unor sume pentru 
serbarea Crăciunului 2007 şi a Revelionului 2008 în aer liber pentru 
cetăŃenii municipiului Brad 

 
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind închirierea 

prin licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 125 mp. situat în 
imobilul din Brad str. Cuza Vodă nr. 12 

Doamna 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 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  

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

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

Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să 
facă parte domnul Duşan Gheorghe Adrian, propune aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă supune la vot 
proiectul de hotărâre şi cu  voturi 16 „pentru” 1 consilier absent motivat 
(Savu Vasile), se adoptă  Hotărârea nr.139 /2007 privind închirierea prin 
licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 125 mp. situat în imobilul din 
Brad str. Cuza Vodă nr. 12. 

 



 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 5 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. 
LibertăŃii, municipiul Brad fostului chiriaş 

 
Doamna 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 Radovici Teofil Emilian 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.  

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 
16„pentru” 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), se adoptă  Hotărârea 
nr.140/2007 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 
5 din blocul 1 B sc. 1 de pe str. LibertăŃii, municipiul Brad fostului 
chiriaş 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea 
unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. 
Spitalului nr. 2 

Doamna 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 Radovici Teofil Emilian 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.  



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

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

Domnul consilier propune ca pe lista de repartiŃie să fie trecuŃi trei 
solicitanŃi Gândilă, Vlad Cristina, Iacon Ioan Ştefan, după care se trece  la 
prcedura de vot secret. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre şi  în 
urma votului secret cu 15 voturi „pentru” doamna Gândilă şi 1 vot pentru 
doamna Vlad Cristina, 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), se adoptă  
Hotărârea nr.141/2007 privind repartizarea unei garsoniere din 
imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu ,, Construire sediu firmă, spaŃii 
comerciale şi de locuit” în Brad str. Republicii nr. 22 B  

Doamna 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 nefavorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi propune 
amânarea proiectului de hotărâre pentru a se discuta un schimb de terenuri 
cu proprietarul, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu ,, Construire Showroom şi service auto” 
în Brad sat Mesteacăn nr. 113 

Doamna 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 

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



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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 
16„pentru” 1 consilier absent motivat (Savu Vasile), se adoptă  Hotărârea 
nr.142/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, 
Construire Showroom şi service auto” în Brad sat Mesteacăn nr. 113. 

 
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 
 
-  adresa nr.99/2007 a Clubului Sportiv „Armata –Aurul „Brad-

prin care solicită alocarea unor sume de bani –domnii consilieri au luat 
cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil 

- adresa nr.397/2007 a GrădiniŃei ,, Floare de ColŃ” Brad-prin care 
se solicită aprobarea obiectivului de investiŃii –domnii consilieri au luat 
cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil 

- adresa nr. 12884/2007 a SC APA PROD SA DEVA-prin care 
solicită includerea în bugetul Consiliului local al municipiului Brad pe anul 
pe anul 2008 a obiectivelor cuprinse în programele de etapizare pentru buna 
desfăşurare a activităŃii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare- 
domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil 

 
- adresa nr. 3695/2007 a SC ACVACALOR SA BRAD-prin care 

solicită aprobarea aplicării preŃului modificat de producere, transport, 
distribuŃie şi furnizare a energiei termice începând cu luna octombrie 2007- 
domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil 

- adresa nr. 329516/2007 a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative-prin care se aduce la cunoştinŃă nota de control a 
Ministerului Economiei şi FinanŃelor privind deficienŃele constatate în 
alocarea sumelor prevăzute de o.g.nr.36/2006- domnii consilieri au luat 
cunoştinŃă de cele prezentate. 

- adresa nr. 3634/2007 a SC ACVACALOR SA BRAD-prin care se 
comunică pierderile de energie termică rezultate în urma efectuării şi 
analizării bilanŃului termoenergetic pentru sistemul de alimentare centralizat 
cu energie termică- domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele prezentate.  

- adresa nr. 12707/2007 a DirecŃiei Sanitară Veterinară a 
JudeŃului Hunedoara-prin care solicită atribuirea de teren în folosinŃă 
gratuită , întrucât nu mai au fonduri pentru plata redevenŃei rezultată din 
contractul de concesiune nr.10848/2007- domnii consilieri au luat cunoştinŃă 
de cele solicitate şi dau aviz favorabil 



- cererea nr. 3/2007 a Parohiei Greco Catolice Brad-prin care  
solicită un sprijin financiar pentru construirea unei biserici- domnii consilieri 
au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi se va cuprinde în bugetul anului 2008 
sprijinul financiar solicitat proporŃional cu numărul de enoriaşi din 
municipiul Brad. 

- cererea nr. 14651/2007 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL 
BRAD-prin care solicită prelungirea contractelor de închiriere pentru teresa 
aferentă spaŃiului comercial- domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele 
solicitate dar cererea va fi soluŃionată în cadrul unui proiect de hotărâre prin 
care se vor stabili taxele pentru terasele sezoniere. 

- cererea nr. 14813/2007 a SC HORTENSIA SRL BRAD-prin care 
solicită un acord pentru modernizarea chioşcului pe  care îl deŃine- domnii 
consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil. 

- cererea nr. 14935/2007 a SC APICOM IMPEX AGROTRANS 
SRL BRAD-.-prin care solicită reeşalonarea penalităŃilor rezultate din 
neplata chiriei- domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi sunt 
deacord cu iniŃierea unui proiect de hotărâre pentru eşalonarea plăŃii 
penalitpŃilor pe o perioadă de 24 de luni. 

-adresa nr.15.238/28.11.2007 a Şcolii Generale clasele I-VIII 
„Horea, Cloşca şi Crişan”Brad-prin care se solicită avizarea Planului de 
şcolarizare pentru anul 2008-2009- domnii consilieri au luat cunoştinŃă de 
cele solicitate şi dau aviz favorabil. 

-adresa nr.15.317/28.11.2007a Şcolii 
Generale”MirceaSântimbreanu”Brad- prin care se solicită avizarea 
Planului de şcolarizare pentru anul 2008-2009- domnii consilieri au luat 
cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil. 

-adresa nr.15.293/28.11.2007 a GrădiniŃei „Floare de ColŃ”Brad. 
prin care se solicită avizarea Planului de şcolarizare pentru anul 2008-2009- 
domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil. 

-Prezentarea Actului AdiŃional nr.1 la Acordul /Contractul 
Colectiv de muncă nr.8002/27.11.2006 încheiat între Primăria 
municipiului Brad, reprezentată prin primar-Florin Cazacu şi Sindicatul 
SalariaŃilor din cadrul Primăriei municipiului Brad- domnii consilieri au 
luat cunoştinŃă de cele aprobate. 

21. Diverse 
 
 
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Diverse 
 



Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: David Mihai, Costina Ionel 
Zeno, Radovici Teofil Emilian, Ciur Gheorghe. 

Domnul consilier David Mihai supune atenŃiei Consiliului local două 
probleme: 

-montarea a două becuri pe drumul de la şosea la biserică   
-realizarea unui patinoar pentru copii 
Domnul primar precizează că se va extinde reteaua electrică şi se vor 

monta cele două becuri. 
Cu privire la al doilea aspect precizează că realizarea unor astfel de 

patinuare se face în baza unor module care sunt scumpe dar se va interesa 
cât costă în vederea atragerii unui agent agent economic pentru realizarea 
acestuia. 

Domnul consilier Costina Ionel-Zeno face cunoscut faptul că 
dumnealui nu este mulŃumit de funcŃionarea semaforului instalat la piaŃă 
întrucât timpi de aşteptare nu sunt suficienŃi sicronizaŃi, încurcând de multe 
ori circulaŃia. 

Domnul primar precizează că intersecŃia este dificilă aşa cum au 
constata şi specialiştii care au montat semaforul şi se caută o altă soluŃie. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian  trage un semnal de alarmă 
cu privire la pericolul la care sunt expuşi copii care circulă pe strada liceului, 
atât cei de la Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi Crişan” cât şi cei de la 
Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad, datorită circulaŃiei autoturismelor şi 
solicită luarea unor măsuri în acest sens. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că se vor monta 2 
„cocoaşe” pentru a se reduce viteza, înainte şi după pod. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe face cunoscut domnilor consilieri că 
unele cadrele didactice care au avut rezultate deosebite în activitate şi au 
primit diplome de excelenŃă sau alte distincŃii, au fost premiaŃi şi cu bani de 
către Consiliile locale şi solicită Consiliului local al municipiului Brad să 
facă acelaşi lucru. 

Domnul primar menŃionează că este deacord cu cele solicitate şi 
solicită domnului consilier să depună legislaŃia care prevedere acest lucru iar 
persoanele intertesate să facă solicitări în acest sens. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise 
lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data 
de 29.11.2007.    

     
   Brad  29.11.2007 
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