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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 29 noiembrie  2010  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 29 noiembrie 2010 s-a făcut în data de 24.11.2010 prin DispoziŃia nr. 
1530/24.11.2010 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 24.11.2010 conform 
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea 
invitaŃiei. 

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

angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului 
Brad. 

În calitate de invitaŃi au participat  domnul dr. Ciota Ioan - director medical al 
Spitalului municipal Brad, domnul Jurca Florin - manager al Spitalului municipal 
Brad,  domnul Fărău Horia – inginer şef al SC Acvacalor SA, doamna Adina NiŃă – 
contabil - al SC Acvacalor SA  Brad, doamna Miha Elena – contabil şef la Colegiul 
NaŃional „Avram Iancu” Brad şi domnul Paşcu Gavrilă – director al Colegiului 
NaŃional „Avram Iancu” Brad. 

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

Doamna Epure Agnes - declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 
constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul 
naŃional al României. 

În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare procesul 
verbal al şedinŃei ordinare din data de 26 octombrie 2010, procesul verbal al şedinŃei 
convocată de îndată din data de 29 octombrie 2010, procesul verbal al şedinŃei 
convocată de îndată din data de 09 noiembrie 2010,  procesul verbal al şedinŃei 
convocată de îndată din data de  15 noiembrie  2010 şi procesul verbal al şedinŃei 
extraordinare din data de 16 noiembrie 2010  care s-au aprobat cu unanimitate de  
voturi.   

Doamna Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Mureş Mihai care a fost 
ales preşedinte de şedinŃă în luna septembrie 2010 să ocupe loc în prezidiu pentru a 
prelua 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2011 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de 
Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃă Industrială – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea 
de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului 
local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea 
căminelor culturale aparŃinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor 
diverse activităŃi – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului 
public şi privat de către transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în 
regim de taxi în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe pentru închirierea spaŃiilor 
administrate de către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram 
Iancu” Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2010 al Spitalului municipal Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinŃe din blocul ANL situat 
în Brad str. Nestor Lupei nr. 2 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. 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. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acŃiune al Serviciului de 
asistenŃă socială pe perioada 2010-2013 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.   
           11. Proiect de hotărâre  privind delegarea administrării bunurilor proprietatea 
publică a municipiului Brad către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional 
,,Avram Iancu” Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
            12. Informarea nr. 18434/2010 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de 
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.       
             13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:  
 - adresa nr.395/2010 a SC CONVERSMIN SA DEVA 
 - adresa nr.3420594/2010 a  ANRSC Bucureşti 
 - adresa nr.38/2010 a Casei de Cultură Brad 
 - adresa nr.3059/2010 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 
              - adresa nr.4333/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD 
 - cererea nr.17616/2010 a doamnei Busuioc Oana 
  - cererea nr. 11882/2010 a domnului Tabac Remus 
            14. Diverse 
 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea 
sau completarea  Proiectului Ordinii de zi. 
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului   

ordinii de zi cu: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcŃii pentru Spitalul municipal Brad. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  unei noi repartiŃii a 

apartamentului nr. 12 din blocul 60, sc. 1, et.2 de pe str. Aleea Patriei, municipiul 
Brad fostei chiriaşe. 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea unor 
evenimente istorice, cultural-artistice, religioase organizate în cursul lunii Decembrie 
2010 şi a Revelionului 2011. 

4.  Adresa nr. 6985/2010 a Spitalului municipal Brad. 
5. Adresa nr. 100/23.11.2010 a Clubului Sportiv „Armata Aurul” Brad. 
6. Adresa nr. 905/24.11.2010 a GrădiniŃei „Floare de ColŃ Brad”. 
7. Adresa nr. 1094/24.11.2010 a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi 

Crişan”Brad 
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2011 
 
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 prevederile 
Codului fiscal – Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul fiscal 2011 şi Ńinând cont de Referatele compartimentelor de resort din cadrul 
Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.   

Astfel pentru determinarea impozitelor pe clădiri pentru persoanele fizice a 
luat în considerare valorile impozabile pe mp. de suprafaŃă construită desfăşurată la 
clădiri, conform HGR nr. 957/2009 la care a propus aplicarea unei cote de 0,1%. 

Pentru determinarea impozitelor pentru persoanele fizice care au în proprietate 
două sau mai multe clădiri se datorează un impozit pe clădiri majorat, conform OUG 
nr. 59/2010, cu excepŃia celor dobândite prin succesiune legală (cu 65% pentru 
prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, 150% pentru a doua clădire în 
afara celei de la adresa de domiciliu, 300% pentru a treia locuinŃă şi următoarele în 
afara celei de la adresa de domiciliu). 

Pentru determinarea impozitelor pe clădiri la persoanele juridice a propus 
aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirilor înregistrate în 
contabilitatea acestora  în cazul în care clădirile au fost reevaluate în ultimii trei ani, 
iar în cazul în care clădirile nu au fost reevaluate a propus aplicarea cotei de 10% 
asupra valorii de inventar. 

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilanul 
localităŃii a propus aplicarea nivelurilor impozabile stabilite de HGR nr. 956/2009  pe 
cele patru zone din municipiul Brad. 
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 Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport a propus să se Ńină 
cont de tipul mijlocului de transport şi de suma prevăzută în HGR nr. 956/2009 pe 
fiecare 200 cm3 sau fracŃiune din aceasta.   

 A propus ca limitele maxime din HGR nr. 956/2009 pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor, autorizaŃiilor pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate, impozitul pe spectacole să fie majorate  cu 15% având în vedere că 
nivelurile acestora sunt mai scăzute decât în anul 2010 şi sunt cele care rezultă din 
Anexele 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre. 

De asemenea a propus instituirea unor taxe pentru eliberarea unor copii de pe 
documente cum ar fi: certificate, autorizaŃii de transport, eliberarea avizului de 
colectare a deşeurilor metalice, taxe pentru autovehicule lente, pentru eliberarea de 
plăcuŃe, pentru înregistrarea vehiculelor lente, taxă de urgenŃă pentru eliberarea de 
acte şi taxă pentru consultaŃii pe probleme de urbanism, etc. după cum rezultă din 
Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre. 

Mai precizează că impozitul pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport 
se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie 2011,respectiv 30 
septembrie 2011.   

Pentru plata cu anticipaŃie a impozitelor până la data de 31 martie 2011 la 
persoanele fizice a propus o bonificaŃie de 10%. 

Pentru persoanele fizice s-au menŃinut prevederile O.G. nr. 27/1996 privind 
acordarea unor facilităŃi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităŃi 
din MunŃii Apuseni în sensul reducerii cu 50% a impozitelor pe clădiri, pe terenuri, pe 
mijloacele de transport şi pentru taxele datorate la eliberarea certificatelor, avizelor şi 
a autorizaŃiilor, fapt pentru care a propus  reducerea acestor impozite cu 50%. 

În susŃinerea propunerii invocă prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr. 44/2004 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare,  a O.G. nr.27/1996 privind acordarea unor facilităŃi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităŃi din MunŃii Apuseni şi în 
RezervaŃia Biosferei Delta Dunării, republicată, cu modificările ulterioare şi a 
prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  
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Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel doreşte să i se precizeze ce reprezintă 
procentele de 15%, 18% şi 20% . 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că o dată la 3 ani se stabilesc prin 
Hotărâre de Guvern nivelurile impozitelor şi taxelor locale care pot fi majorate de 
către Consiliile locale cu până la 20%. Precizează că în anul 2010 impozitele şi 
taxele au fost majorate cu 15%, urmând ca în acest an să se hotărască cu cât vor fi 
majorate, iniŃiatorul propunând cele trei variante de majorări. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  în numele Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ al cărei preşedinte este,  propune ca în acest an majorarea 
să fie de 18% - propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  
             Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se 
adoptă Hotărârea nr.140/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2011 .  
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea taxelor 
pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃă 
Industrială 

 
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 având în vedere Referatul nr. 
264/22.11.2010 al Serviciul Public de Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi 
PiaŃa Industrială prin care se solicită majorarea taxelor la acest serviciu începând cu 
1 ianuarie 2011,  având ca fundamentare rata inflaŃiei comunicată de către DirecŃia 
de Statistică a judeŃului Hunedoara, precum şi creşterea TVA-ului de la 19% la 24%, 
a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea taxelor şi 
tarifelor practicate.  

Creşterile individuale, cât şi taxele efective se regăsesc în cele  3 anexe la 
proiectul de hotărâre.   
 A propus ca noile taxe să se aplice începând cu data de 01.01.2011, pentru 
încheierea contractelor anuale pe anul 2011 cu noile tarife. 
 Majorarea s-a impus şi prin faptul că elementele de cost pentru susŃinerea 
serviciului au crescut la energie electrică, apă, canalizare, salubrizare, serviciile de 
deratizare, dezinsecŃie, dezinfecŃie,metrologie şi servicii medicale şi sanitar 
veterinare. 
 Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare.    

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 
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organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire 
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, 
protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale  
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.141/2010 privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de 
Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃă Industrială 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind stabilirea unor taxe 

speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor 
social din subordinea Consiliului local al municipiului Brad. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcŃionate al Cantinei de ajutor social din 
municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 78/2005 în care s-a 
prevăzut şi posibilitatea organizării de mese festive în această locaŃie, în fiecare an 
începând din anul 2005 a stabilit taxe speciale pentru organizarea de mese festive în 
sala de mese a cantinei. 
 Luând în considerare rata inflaŃiei de anul trecut şi până în prezent de 7,77% 
comunicată de către DirecŃia de Statistică Hunedoara – Deva, a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a propus majorarea taxelor speciale pentru folosirea sălii 
de mese a Cantinei cu această rată a inflaŃiei. 
 Astfel a  propus o taxă specială în sumă de 80 lei pentru folosirea sălii de mese 
şi o taxă specială de 270 lei pentru folosirea sălii de mese împreună cu vesela din 
dotare şi personalul încadrat la bucătăria Cantinei.      
  În susŃinerea propunerii invocă prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 
36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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 
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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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că aceste două taxe se 
rulează foarte rar aceste două taxe deoarece în general mesele festive se desfăşoară 
pe timpul nopŃii. 

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.142/2010 privind stabilirea unor taxe speciale pentru 
organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din 
subordinea Consiliului local al municipiului Brad 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea unor 

taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparŃinătoare municipiului 
Brad, pentru desfăşurarea unor diverse activităŃi 

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 indicele de 
inflaŃie de 107,77% comunicat de către DirecŃia de Statistică Hunedoara în cursul 
lunii octombrie 2010, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
majorarea taxelor speciale pentru folosirea căminelor culturale aparŃinătoare 
municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor activităŃi, începând cu data de 1 ianuarie 
2011.   

Astfel a propus ca începând cu data de 1 ianuarie 2011 taxele să fie cele 
menŃionate în tabelul de mai jos: 
             ACTIVITĂłI Valea Brad, Mesteacăn Ruda Brad, łărăŃel 
 - pentru nunŃi 325 lei 160 lei 
 - pentru botezuri 195 lei   95 lei 
 - pentru discoteci, hore, nedei 140 lei   65 lei 
 - pentru onomastici, aniversări 140 lei   65 lei 
 - pentru pomeni, parastase 65 lei 32 lei 

Taxele vor aduce un venit la bugetul local al municipiului Brad şi vor fi 
folosite  pentru  întreŃinerea căminelor culturale.  
  În susŃinerea propunerii invocă prevederile Legii nr.213/1998 privind  
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, a art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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 
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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 întreabă dacă în aceste taxe sunt incluse şi 
contravaloarea utilităŃilor. 

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că se percepe plata separată 
a utilităŃilor şi propune ca amendament „se percepe  plata  separată a utilităŃilor-
energie electrică”. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării amendamentul propus de 
domnul Circo Aurel Vasile -  care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul primar Florin Cazacu precizează că doreşte ca în contractul de 
închiriere să fie prevăzute foarte clar obligaŃiile chiriaşului. 

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 împreună cu 
amendamentul propus  şi  cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr. 143/2010 
privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale 
aparŃinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse activităŃi. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea taxei 

pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaŃi 
pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul 
nr.17416/04.11.2010 al Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport 
public local, transport în regim de taxi şi de închiriere prin care se propune majorarea 
taxei de la 800 lei la 865 lei/autoturism/an pentru utilizarea spaŃiului public şi privat 
de către transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi din 
municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
modificarea acestei taxe începând cu data de 1 ianuarie 2011. 

Taxa respectivă este nominalizată de fapt în Contractul de delegare a gestiunii 
delegate serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Brad şi  se 
poate achita până la data de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat, pe bază de 
factură fiscală, în contul Primăriei municipiului Brad. 

Modificarea taxei se impune datorită creşterii indicelui de inflaŃie şi a preŃului 
de consum dat de către DirecŃia de Statistica a judeŃului Hunedoara. 
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 Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 55/2008 privind aprobarea unor reglementări 
referitoare la funcŃionarea Serviciului de taximetrie în municipiul Brad.  

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport 
public local, tranport  în regim de taxi şi în regim de închiriere  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.144/2010 privind modificarea taxei pentru utilizarea 
domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaŃi pentru 
transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor taxe 

pentru închirierea spaŃiilor administrate de către Consiliul de administraŃie al 
Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator. 
           Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
116/10.11.2010 a Centrului de ExecuŃie Bugetară nr. 2 Brad prin care se solicită 
iniŃierea unui proiect de hotărâre pentru stabilirea taxelor  de închirierea a spaŃiilor 
pe care le administrează Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram 
Iancu” Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate. 
 Precizează că din veniturile obŃinute în urma închirierii bunurilor delegate 
administrării Consiliului de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” 
Brad 50%  vor fi virate în contul bugetului municipiului Brad, aşa cum s-a stabilit în 
Hotărârea Consiliului local nr. 46/2005.       
           Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
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prevederilor art. 14 – 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 

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, 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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că prin HCL nr.46/2005 s-a 
stabilit că 50% din veniturile obŃinute în urma închirierii bunurilor delegate 
administrării Consiliului de AdministraŃie al Colegiului NaŃional „Avram Iancu” 
Brad să fie virate în bugetul local al municipiului Brad. Mai precizează  că membrii 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ opiniază pentru a nu se 
percepe taxă pentru meditaŃii în şcoală tocmai pentru a nu mai împovăra părinŃii. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că ar fi necesară o clarificare din 
punct de vedere juridic al acestei situaŃii. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că apariŃia Legii nr. 213/1998 a 
obligat Consiliul local să facă inventarul domeniului public şi privat, drept urmare s-
au inventariat şcolile în domeniul public – fiind administrate de Consiliul local . Mai 
târziu în anul 2005 în baza unei hotărâri de guvern s-a aprobat delegarea 
administrării unor bunuri din proprietatea publică a municipiului Brad specifice 
desfăşurării procesului de învăŃământ către Consiliile de administraŃie ale unităŃilor 
de învăŃământ, Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu”, Şcoala Generală ,,Mircea 
Sântimbreanu, Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi GrădiniŃa ,,Floare 
de ColŃ” Brad şi s-a adoptat HCL nr46/2005 unde printre altele s-a hotărât ca sumele 
obŃinute în urma închirierii bunurilor să fie 50% pentru şcoli şi 50%pentru bugetul 
local. 

Prin Decizia nr. 48/25.02.2010 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara 
s-a restructurat reŃeaua şcolară începând cu data de 01.09.2010 şi au rămas doar două 
unităŃi şcolare cu personalitate juridică – Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” şi 
GrădiniŃa cu program prelungit ,,Floare de ColŃ” Brad  şi totodată două Consilii de 
administraŃie la cele două unităŃi şcolare cu personalitate juridică, fapt ce a condus la 
modificarea HCL nr. 46/2005 dar pentru închirieri se păstrează procentul de 505 – 
50%. 

Doamna Miha Elena - contabil şef de la Colegiul NaŃional „Avram 
Iancu”Brad, căreia i se dă cuvântul cu acordul majorităŃii consilierilor, precizează că 
referitor la HCL nr. 46/2005 a avut o discuŃie verbală cu  domnul viceprimar şi cu 
contabila şefă de la Primărie şi au ajuns la înŃelegerea să nu se mai vireze acel 50% 
la bugetul local care oricum este o sumă nesemnificativă şi să rămână la dispoziŃia  
lor.  
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Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că aşa ceva nu s-a 
întâmplat, dumnealui nu a făcut nici o înŃelegere cu nimeni. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că dumnealui nu crede că cineva a 
putut să ia o astfel de decizie iar dacă nu s-au respectat prevederile unei hotărâri de 
consiliu este foarte grav . 

Domnul  Paşcu Gavrilă – director al Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad  
precizează că dumnealui nu a avut cunoştiinŃă de această hotărâre, dumnealui fiind 
numit după adoptarea acesteia, dar, de acum încolo nu vor mai fi probleme. 
           Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că dumnealui ar dori ca 
doamna Petrean Gabriela – contabil şef la Primăria Brad să motiveze de ce această 
hotărâre de consiliu nu a fost pusă în aplicare. Mai precizează că sumele în discuŃie 
nu sunt chiar modice – aşa cum dealtfel reiese şi din rapoartele de audit efectuate. 
Mai menŃionează că o parte din acesti bani ar trebui să constituie un fond al 
Primăriei care să poată fi alocaŃi şcolilor, ar trebui ca aceste sume să fie administrate 
aşa cum prevede legea. 

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că nu o să acuze pe nimeni, 
se ştie prea bine că de regulă nu se pot asigura lichidităŃile necesare, dar din motive 
subiective nu s-au făcut aceste încasări şi aşa cum reiese şi din rapoartele de audit nu 
s-a constatat că există nereguli  în ceea ce priveşte gestionarea acestor bani. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui consideră că cei din 
conducerea Colegiului au impresia că autoritatea locală nu vrea să aloce bani 
colegiului, ba, mai mult  au impresia că autoritatea locală vrea să le ia şi din brum,a 
lor de bani. Mai precizează că îşi doreşte o mai bună colaborare cu Colegiul NaŃional 
„Avram Iancu” Brad, aşa cum este cu Spitalul şi cu SC Acvacalor SA Brad şi îi 
invită să vină şi dumnealor în echipa municipiului Brad, să nu mai fie de o parte şi 
alta a lucrurilor şi să nu mai fie ostili la tot ceea ce administraŃia  publică  doreşte să 
facă . 

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.145/2010 privind  stabilirea unor taxe pentru închirierea 
spaŃiilor administrate de către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional 
,,Avram Iancu” Brad 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Spitalului municipal 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. 
6999/16.11.2010 a Spitalului municipiului Brad prin care se solicită rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei instituŃii pe anul 2010 cu suma de 13,81 
mii lei, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  cele solicitate. În 
urma acestei rectificări bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului municipal Brad 
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pe anul 2010 se stabileşte în sumă de 4042,85 mii  lei atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 
  Veniturile cu care se rectifică bugetul Spitalului municipal Brad pe anul 2010 
însuma de 13,81 mii lei provin de fapt din contractul încheiat cu Casa de Asigurări 
de Sănătate Hunedoara – Deva. 
            Cheltuielile bugetului Spitalului municipiului Brad pe anul 2010 se 
majorează cu suma de 13,81  mii lei la  cheltuieli de personal (11,07 mii lei) şi 
cheltuieli cu bunuri şi servicii ( 2, 74 mii lei).       

  Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 
2010  nr. 11/ 2010, a Legii nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului SănătăŃii 1043/2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al spitalului public. 

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, 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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că această procedură de a 
aproba lunar rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  este incomodă dar, poate 
din ianuarie 2011 se va simplifica. 

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel întreabă la cât s-a ajuns cu cheltuielile 
de personal. 

Domnul Jurca Florin - manager  al Spitalului municipal Brad precizează că 
acum cheltuielile de personal sunt de 76% iar începând de la 01 ianuarie 2011   
trebuie să fie de 70%. Mai precizează că s-a redus la maxim numărul de personal şi 
aşteaptă să angajeze 3 medici. 

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr.146 /2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2010 al Spitalului municipal Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unor 

locuinŃe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei 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.  
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          Domnul primar Florin Cazacu precizează ca având în vedere că în blocul ANL 
situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 2 au devenit libere garsonierele nr. 16 şi nr. 22 din 
corpul B al imobilului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
repartizarea acestora doamnei Tuduran Loredana şi doamnei Laslău Rodica care 
figurează pe Lista de priorităŃi aprobată de către Consiliul local Brad .Precizează că 
în această listă  sunt cuprinse  un număr de 177 persoane ale căror acte au fost 
analizate de comisia socială stabilită prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 
113/2009.  

Din cele 117 persoane, 78 persoane au  depus toate actele solicitate de către 
Primăria municipiului Brad, pentru a fi punctate conform criteriilor aprobate, astfel 
încât în data de 16.11.2010 prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.139/2010 s-a 
aprobat repartizarea a 50 de locuinŃe destinate tinerilor de până la 35 de ani 
rămânând pe lista de priorităŃi unor număr de 27 de persoane din care 7 persoane cu 
acelaşi punctaj (38 puncte) .  

Între aceste persoane cu câte 38 de puncte figurează şi doamnele Tuduran 
Loredana  care este căsătorită precum şi doamna Laslău Rodica care este căsătorită şi 
are şi un copil.      
  Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată  şi a HGR nr. 962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

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.  

Doamna  Epure Agnes – secretar al municipiului Brad  distribuie buletinele de 
vot pentru cele două locuinŃe, domnii consilieri îşi exprimă opŃiunea prin vot secret 
iar în urma numărării voturilor de către domnul preşedinte de şedinŃă împreună cu 
doamna secretar,  s-a aprobat cu 17 voturi repartizarea garsonierei nr.16 corpul B din 
imobilul ANL doamnei Laslău Rodica şi cu 17 voturi  repartizarea garsonierei nr 22 
Corpul B din imobilul ANL  doamnei Tuduran Loredana. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentul 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” 
doamna Laslău Rodica şi cu 17 voturi „pentru” doamna Tuduran Loredana se adoptă 
Hotărârea nr.147/2010 privind repartizarea unor locuinŃe din blocul ANL 
situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 2. 

 



 14

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

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.   
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că Având în vedere propunerile făcute de 
către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional,, Avram Iancu” Brad şi ale 
GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare 
pe mijloacele de transport în comun personalului didactic,  care se deplasează de la 
localitatea de domiciliu la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur, am iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea drepturilor băneşti 
personalului susmenŃionat pe lunile iunie, august, septembrie şi octombrie 2010  în 
sumă totală de  2278,75  lei după cum urmează:  
- Şcoala Generală ,, Mircea  Sântimbreanu” Brad               635,91 lei 
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad ( VI, VIII,IX)    951,84 lei                                                      
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad (IX,X)                 691      lei 
 Mai precizează că în articolul 4 al proiectului de hotărâre am propus 
decontarea drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea 
sumelor din bugetul local al municipiului Brad. 
 MenŃionează deasemenea că decontarea transportului pentru personalul 
didactic se face în baza art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului 
didactic cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 51 din 
Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Inspectoratului Şcolar al judeŃului 
Hunedoara pe 2009-2010. 
 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile art. 104  din Legea nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare şi a 
prevederilor art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Inspectoratului 
Şcolar al judeŃului Hunedoara 2009 – 2010.  

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

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

 Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”,  se adoptă 
Hotărârea nr.148/2010 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea 
de domiciliu  la locul de muncă  în  municipiul Brad şi retur. 

 
             Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 
de acŃiune al Serviciului de asistenŃă socială pe perioada 2010-2013 

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 la data de 
20.11.2010 a expirat valabilitatea certificatului de acreditare seria A nr. 
0008055/2007 al Serviciului Public de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului 
local al municipiului Brad,  serviciul are obligaŃia de a face demersurile necesare în 
vederea prelungirii acest certificat. 

Pentru prelungirea certificatului de acreditare se solicită de către comisia de 
acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judeŃului Hunedoara şi un Plan de 
acŃiune al acestui serviciu pe perioada 2010-2013, fapt pentru care a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a  propus aprobarea  acestui plan.   
 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, ale       
H. G. R. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O. G. nr. 68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor 
de servicii sociale, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, 
SolidarităŃii Sociale şi Familiei, pentru aprobarea standardelor generale de calitate 
privind serviciile sociale şi a modalităŃii de evaluare a îndeplinirii acestora de către 
furnizori nr. 383/2005. 

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serviciului de AsistenŃă Socială 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  cu 17 voturi „pentru”,   se adoptă  
Hotărârea nr.149/2010 privind aprobarea Planului de acŃiune al Serviciului de 
asistenŃă socială pe perioada 2010-2013 .  
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind delegarea 
administrării bunurilor proprietatea publică a municipiului Brad către 
Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local 
Brad nr. 46/2010 s-a aprobat delegarea administrării unor bunuri din proprietatea 
publică a municipiului Brad specifice desfăşurării procesului de învăŃământ către 
Consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ, Colegiul NaŃional ,,Avram 
Iancu”, Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu, Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi 
Crişan” Brad şi GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ” Brad. 

Prin Decizia nr. 48/25.02.2010 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara 
s-a restructurat reŃeaua şcolară începând cu data de 01.09.2010 şi au rămas doar două 
unităŃi şcolare cu personalitate juridică – Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” şi 
GrădiniŃa cu program prelungit ,,Floare de ColŃ” Brad  şi totodată două Consilii de 
administraŃie la cele două unităŃi şcolare cu personalitate juridică. 

 În urma acestor schimbări se impune transferarea de la Şcoala Generală 
,,Mircea Sântimbreanu” şi Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad către 
Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad a bunurilor  
care au fost date în administrarea Consiliilor de administraŃie la cele două şcoli 
generale.  

FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre  prin care a 
propus delegarea administrării bunurilor proprietatea publică a municipiului Brad din 
Anexa la proiectul de hotărâre către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional 
,,Avram Iancu” Brad.       
           Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Deciziei nr. 48/25.02.2010 a 
Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara privind restructurarea reŃelei şcolare 
din municipiul Brad. 

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  
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Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi  cu 17 voturi „pentru”, se adoptă 
Hotărârea nr. 150/2010 privind delegarea administrării bunurilor proprietatea 
publică a municipiului Brad către Consiliul de administraŃie al Colegiului 
NaŃional ,,Avram Iancu” Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru Spitalul municipal 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. 
6999/16.11.2010 a Spitalului municipal Brad prin care se solicită aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru Spitalul municipal Brad, ca urmare a 
transferului de atribuŃii şi competenŃe Consiliului local al municipiului Brad, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate. 

Atât din Organigramă cât şi din Statul de funcŃii rezultă că Spitalul municipal 
Brad are în structură un număr de 319,5 posturi din care 65 posturi vacante, 13 
posturi de conducere, 296,5 posturi de execuŃie şi 10 posturi sunt pentru medicii 
rezidenŃi.  

Mai precizează  că cele 319,5 posturi sunt structurate pe 57 posturi personal 
medico-sanitar, 141 posturi mediu sanitar, 83 posturi auxiliar sanitar, 19 posturi tesa, 
5 posturi de deservire şi 14,5 posturi de muncitori. 
            Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire 
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, 
protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Mureş Mihai solicită ca pentru luna viitore conducerea 
Spitalului să prezinte  o situaŃie clară din care să reiasă cheltuielile de personal astfel 
încât să existe concordanŃă între cei 70%, cheltuielile de personal şi celelalte 
cheltuieli.  

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului  Resurse Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  
             Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” ,   
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se adoptă Hotărârea nr.151/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcŃii pentru Spitalul municipal Brad. 
 

 Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei 
noi repartiŃii a apartamentului nr.12 din blocul 60, sc.1, et. 2 de pe str. Aleea 
Patriei, municipiul Brad fostei chiriaşe. 

 
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 la cererea doamnei Tudose 
MiluŃa  înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 18320/19.11.2010 , a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre  prin care a propus aprobarea unei noi repartiŃii 
petentei  pe apartamentul  nr. 12 din blocul 60 , sc.1, et.2 situat pe str. Aleea Patriei 
din municipiul Brad, întrucât contractul de închiriere pe apartamentul susmenŃionat a 
expirat la data de 19.10.2009. 

Mai precizează că doamna Tudose MiluŃa şi-a achitat chiria la zi , fapt ce 
rezultă din adeverinŃa nr. 4362/25.11.2010 eliberată de către SC Acvacalor SA Brad. 
Deasemenea pentru datoriile la energia termică faŃă de SC Acvacalor SA Brad în 
sumă de 908,04 lei precum şi pentru datoria de 2199,59 lei faŃă de AsociaŃia de 
proprietari nr. 6 Brad a prezentat două grafice de eşalonare. 
            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 Leaha Ştefan Dorel întreabă cum a locuit acea femeie din anul 2009 
când i-a expirat contractul, dacă acum are posibilităŃi financiare să-şi achite 
eşalonările. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că Legea nr. 114/1996 prevede 
posibilitatea prelungirii contractelor de închiriere, lucru care însă nu s-a întâmplat 
dintr-o omisiune  a SC Acvacalor SA Brad. Mai precizează că este stipulat în art. 4 
al proiectului de hotărâre faptul că dacă în trei luni, nu-şi achită datoriile eşalonate, 
SC Acvacalor SA Brad şi AsociaŃia de proprietari nr. 6 Brad vor face demersuri 
pentru rezilierea contractului de închiriere. 

Domnul primar Florin Cazacu întreabă dacă SC Acvacalor SA Brad poate 
rezilia contractul de drept, fără acŃiune în instanŃă. 
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Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad precizează că rezilierea 
contractului de închiriere de către SC Acvacalor SA Brad  se poate face numai prin 
acŃiune în instanŃă. 

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.152/2010 privind aprobarea unei noi repartiŃii a 
apartamentului nr.12 din blocul 60, sc.1, et. 2 de pe str. Aleea Patriei, 
municipiul Brad fostei chiriaşe. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume 
pentru sărbătorirea unor evenimente istorice, cultural-artistice, religioase 
organizate în cursul lunii Decembrie 2010 şi a Revelionului 2011. 

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

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

  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul 
Casei de Cultură Brad înregistrat sub nr. 18614/26.11.2010 prin care se solicită 
alocarea unor sume pentru desfăşurarea evenimentelor istorice, cultural – artistice, 
religioase care se vor organiza în cursul lunii decembrie 2010 şi pentru Revelionul 
2011, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 36 
000 lei din bugetul municipiului Brad pe anul 2010. 

Mai precizează că acŃiunile pentru care se alocă suma susmenŃionată sunt : 1 
Decembrie –Ziua NaŃională a României, 6 Decembrie – Concert de Colinde în 
Cartierul Micro 1, 21 Decembrie – Sara Crăciunului Nost” şi Revelionul 2011. 

Aceste  acŃiuni sunt prevăzute  în Programul principalelor manifestări cultural 
educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 2010 aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 1/2010 urmând ca programul detaliat al fiecărei 
acŃiuni să fie prezentat înaintea desfăşurării . Mai precizează că sum a va fi alocată 
de la capitolele bugetare 51.02 – autorităŃi executive şi 67.02- cultură, recreeere şi 
religie precum şi din sumele provenite din sponsorizări. 
            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.  
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Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în urma discuŃiilor purtate atât cu 
domnii consilieri cât şi cu directoarea Casei de Cultură ar solicita aprobarea 
comasării sărbătoririi Zilei de 6 Decembrie – Concert de Colinde cu Sara 
Crăciunului Nost din data de 21 Decembrie şi desfăşurarea acesteia  în data de 6 
Decembrie – domnii consilieri sunt de acord. 

Domnul viceprimmar Circo Aurel Vasile precizează că suma propusă a fi 
alocată în mod real va fi mult mai mică, cele mai mari eforturi financiare fiind la 
primirea colindătorilor şi anume la cheltuielile ocazionate cu pachetele care se vor 
oferi colindătorilor. 

Domnul preşedinte de şedinŃă îi invită pe toŃi domnii consilieri să participe în 
data de 1 Decembrie , ora 11.00 la depunerea de coroane din partea Consiliului local 
pentru Ziua NaŃională a României. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale  
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  
             Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” ,   
se adoptă Hotărârea nr.153/2010 privind alocarea unei sume pentru 
sărbătorirea unor evenimente istorice, cultural-artistice, religioase organizate în 
cursul lunii Decembrie 2010 şi a Revelionului 2011. 
 

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 18434/23.11.2010 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 Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat 
act. 

Se trece la următorul punct şi anume:  
 

  Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:   
  Adresa nr.395/2010 a SC CONVERSMIN SA DEVA  prin care se 
confirmă faptul că obiectivul „Lucrări de reabilitare a clădirii Muzeului Aurului 
Brad” este prioritar în programul de finanŃare pe anul 2011, drept pentru care are 
asigurate în totalitate resursele financiare pentru finalizarea lucrărilor şi evaluarea 
exponatelor. În altă ordine de idei se solicită acordul privind renunŃarea la 
exercitarea dreptului de preemŃiune privind clădirea muzeului – de care domnii 
consilieri au luat act. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că a avut o discuŃie cu domnul 
Sorin Copaescu cu privire la continuarea reabilitării muzeului din Brad, solicitându-i 
să prezinte în scris  punctul de vedere cu privire la finalizarea lucrării de reabilitare a 
muzeului.  Mai precizează că doamna Epure Agnes- secretar al municipiului Brad  a 
discutat şi cu juriştii prefecturii despre acest aspect, jurişti care au acelaşi punct de 
vedere cu al dumneai, adică atât timp cât se află pe rolul instanŃelor de judecată 
procesul pentru anularea Actului de adjudecare a Muzeului în favoarea lui Nic 
Teodoreanu nu se poate face nimic. MenŃionează că s-a întâlnit la Bucureşti şi cu 
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domnul Nic Teodoreanu care i-a promis că renunŃă la această clădire, i-a solicitat să 
vină cu  o scrisoare de renunŃare în scris, dar,  nu a făcut-o nici până în ziua de azi. 
Mai precizează că este o decizie extrem de greu de luat şi trebuie să se găsească o 
soluŃie reală. Mai precizează că a discutat şi cu Prefectul judeŃului Hunedoara şi va 
solicita domnului Prefect să fie e acord cu o analiză  a situaŃiei muzeului împreună 
cu juriştii Prefecturii, conducerea Minvest şi dumnealui cu doamna secretar  a 
municipiului Brad. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri să dea acordul 
pentru ca doamna secretar Epure Agnes să prezinte punctul dumneaei de vedere cu 
privire la  situaŃia juridică a Muzelui în momentul de faŃă. 
 Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad precizează că 
autoritatea locală nu a renunŃat la dreptul de preemŃiune, nu a putut să-şi exercite 
acest drept. 
 Acest muzeu a fost vândut lui Nic Teodoreanu. La vremea respectivă s-a 
făcut o acŃiune în instanŃă de anulare a procesului verbal şi a actului de adjudecare, 
acŃiune care se află pe rolul instanŃelor de judecată. În momentul de faŃă proprietarul 
acestei clădiri este Nic Teodoreanu, motiv pentru care nu se poate vinde a doua oară 
de către lichidator, iar dacă acesta a vândut a doua oară – e treaba lui- dar acest lucru 
nu este legal. 
 Mai precizează că autoritatea locală poate fi întrebată dacă renunŃă sau nu la 
dreptul de preemŃiune doar în momentul în care cele două acte vor fi anulate de către 
instanŃa de judecată. Dacă autoritatea locală doreşte să cumpere nici nu se va 
organiza licitaŃie iar dacă se comunică lichidatorului renunŃarea la dreptul de 
preemŃiune atunci acesta poate organiza licitaŃia de vânzare, licitaŃie la care poate 
participa cine doreşte. Autoritatea locală nu poate renunŃa la dreptul de preemŃiune în 
favoarea cuiva, renunŃarea se face anual. 
 Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că blocajul e în jurul 
lichidatorului care acŃionează în numele Adunării Generale a Creditorlor. Să i se 
ceară să facă dovada că Nic Teodoreanu a renunŃat la clădire. 
 Adresa nr.3420594/2010 a  ANRSC Bucureşti prin care se comunică 
avizul privind modificarea preŃului local pentru producerea, transportul şi distribuŃia 
energiei termice pe bază de păcură pentru populaŃie, prestator SC Acvacalor SA 
Brad şi anume  preŃ local de 493,47 lei/Gcal exclusiv TVA pentru agenŃi economici 
şi 611,90  lei /Gcal inclusiv TVA în cotă de 24%, pentru energia termică produsă, 
transportată şi distribuită  pe bază de păcură, destinată populaŃiei, preŃuri locale care 
urmează să fie aprobate de Consiliul local al municipiului Brad  în contextul unei 
Hotărâri de consiliu local care va fi transmisă operativ la ANRSC pentru luare la 
cunoştinŃă şi evidenŃă. 
 Adresa nr.38/2010 a Casei de Cultură Brad prin care se solicită acordul 
pentru a se achiziŃiona un număr de 25 de volume din lucrarea „Patrimoniul 
preindustrial şi industrial din România” a domnului Volker Wolmann –Germania în 
valoare de 1000 lei din bugetul Casei de Cultură Brad – capitolul tipărituri de care 
domnii consilieri au luat act şi sunt de acord cu achiziŃionarea acestora. 
 Adresa nr.3059/2010 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad prin 
care se comunică totalul cheltuielilor ocazionate cu cazarea muncitorilor care au 
lucrat la obiectivele Parc şi ConstrucŃie ANL în sumă totală de 127.995 lei precizând 
că până în prezent din aceste sume au fost achitate  numai 10.000 lei. Se mai 
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menŃionează că aceste costuri susŃinute chiar numai şi pe jumătate ar asigura 
finanŃarea  cheltuielilor generate de costurile utilităŃilor de care domnii consilieri au 
luat act. 
              Adresa nr.4333/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD  prin care solicită   
achitarea în avans a sumei aferente subvenŃiei locale şi copensării unitare pentru luna 
noiembrie 2010 pentru a se putea asigura funcŃionarea Centralei termice, dat fiind 
faptul că mai este păcură doar pentru 6 zile iar furnizorul de păcură va mai face 
livrări doar cu condiŃia achitării facturilor scadente de care domnii consilieri au luat 
act.   
Domnul primar Florin Cazacu precizează că mai încearcă să-l convingă pe  domnul 
Gângu – director al SC ALSON – societatea furnizoare de păcură să mai livreze 
nişte păcură pentru a putea funcŃiona Centrala până pe 6 decembrie 2010. 
MulŃumeşte Spitalului municipal Brad pentru că a alocat 1 milion de lei SC 
Acvacalor SA Brad  pentru energia termică. Mai menŃionează că se va mai aloca şi 
din bugetul local 1 mld lei sau 1,5 mld lei, dar achitarea facturilor pentru păcura 
furnizată depinde în  mare măsură  şi de gradul de încasare de la populaŃie.  
 Cererea nr.17616/2010 a doamnei Busuioc Oana prin care se solicită 
aprobarea concesionării suprafeŃei de 7,4 mp teren situat în faŃa apartamentului nr.2 
din blocul B6, str. Gral Vasile Milea, spaŃiu necesar pentru crearea accesului în 
viitorul cabinet medical. În urma analizării cererii, domnii consilieri solicită 
compartimentului de specialitate să poarte corespondenŃă cu solicitanta  pentru a 
cunoaşte mai multe detalii referitoare la ceea ce se doreşte a se realiza acolo 
prezentând pentru şedinŃa viitoare o informare cu privire la acest fapt. Mai 
precizează că acolo trebuie făcut şi un refugiu pentru maşini. 
 Cererea nr. 11882/2010 a domnului Tabac Remus prin care se solicită 
aprobarea concesionării unei suprafeŃe de 18 mp de teren în zona Cantinei EM łebea 
în vederea amenajării unui garaj. Analizând cererea şi având în vedere că există doar  
un canal termic dezafectat în zona respectivă, cu 16 voturi „pentru”, 1 abŃinere 
Kiszely Fabius Tiberiu,  dau aviz de principiu  în vederea iniŃierii unui proiect de 
hotărâre  pentru concesionarea terenului respectiv. 
     Adresa nr. 6985/2010 a Spitalului municipal Brad prin care se solicită 
aprobarea pentru completarea structurii organizatorice a dispensarului TBC în sensul 
că la structura aprobată prin Ordinul MS  580/2010 să fie inclus şi un punct de 
examinări radiologice. Domnii consilieri sunt de acord,  dau avizul pentru a se 
trimite Ministerul SănătăŃii în vederea aprobării includerii unui punct radiologic. 
    Adresa nr. 100/23.11.2010 a Clubului Sportiv „Armata Aurul” Brad  
prin care solicită suplimentarea sumei alocate cu 15 mii de lei. În urma analizării 
adresei domnii consilieri sunt de acord cu alocarea sumei de 10 mii lei  dacă bugetul 
local permite. 
 Adresa nr. 905/24.11.2010 a GrădiniŃei „Floare de ColŃ” Brad prin care 
se înaintează proiectul  Planului  de şcolarizare  la învăŃământul preşcolar pentru 
anul şcolar 2011 -2012  şi se solicită vizarea acestuia de către Primarul municipiului 
Brad, de care domnii consilieri au luat act. 
 Adresa nr.1094/24.10.2010 a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi Crişan” 
Brad prin care se înaintează proiectul  Planului  de şcolarizare  pentru anul şcolar 
2011 -2012  şi se solicită vizarea acestuia de către Primarul municipiului Brad, de 
care domnii consilieri au luat act. 
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 Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE. 
 
 Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan solicită alocarea pentru Valea Brad a 
două tuburi carosabile  pentru a preîntâmpina inundaŃiile care se pot produce în viitor 
din cauza apelor  şi a unei rabe cu criblură pentru a pregăti drumul pentru iarnă. 
 Domnul primar Florin Cazacu solicită domnului consilier Mihoc Florel să 
achiziŃioneze aceste tuburi odată cu achiziŃionarea tubului pentru str. Călămăreşti. 
Mai menŃionează  că acest lucru ar putea să fie posibil doar anul viitor. În ceea ce 
priveşte criblura domnul consilier Mihoc Florel precizează că aceasta poate  
transportată  în zilele următoare. 
 Doamna consilier Benea Răpcău AncuŃa solicită să se facă reparaŃii la drumul 
care duce la Fermă că este foarte stricat, bălteşte apa acolo traficul fiind aproape 
imposibil în acea zonă. 
 Domnul primar Florin Cazacu solicită domnului consilier Mihoc Florel să se 
ocupe  cât mai curând de reabilitarea drumului respectiv.  

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de                        
29.11.2010.            
 
 
 
Brad, 29.11.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                                   Secretar   
             MUREŞ   MIHAI                                       
                                                                                            EPURE  AGNES 
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Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanŃe şi administrarea domeniului 
public şi privat, servicii publice şi comerŃ, 

 
 
 
 

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
 
 
 
 
 

Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, 
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement 

 
 
 
 

Comisia pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor 
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