ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 29 decembrie 2010 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data
de 29 decembrie 2010 s-a făcut în data de 2 2.12.2010 prin DispoziŃia nr.
2641/22.12.2010 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 23.12.2010 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 Jurca Florin - manager al Spitalului
municipal Brad, domnul Verdeş LaurenŃiu – director economic al Spitalului municipal
Brad, şi domnul Fărău Horia – inginer şef al SC Acvacalor SA.
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 29 noiembrie 2010, procesul verbal al şedinŃei convocată
de îndată din data de 3 decembrie 2010 şi procesul verbal al şedinŃei convocată de îndată
din data de 7 decembrie 2010 care s-au aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Podaru Vasile care a fost ales
preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2010 să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua
conducerea şedinŃei.
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
2010- iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2010 al Spitalului Municipal Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind casarea instalaŃiei roentgendiagnostic tip
,,SCOPOFIX SURGICAL X RAY SISTEM” seria nr. 10931 10-514 de la Spitalul
Municipal Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate Clubului Sportiv
,,Armata Aurul Brad” pentru achitarea unor restanŃe la finele anului 2010 – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
5. Proiect privind aprobarea unui schimb de locuinŃe ANL între doi chiriaşi din
municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
69/2006 privind înfiinŃarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân
în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. 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.
8. Informarea nr. 19528/2010 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
9. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 17616/2010 a doamnei Busuioc Oana Ramona
- adresele nr. 948/2010 şi 965/2010 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad
- cererea nr.19482/2010 a doamnei Lup Lidia
- adresa nr.428/2010 a ASNRSC Bucureşti
- adresa nr.658/2010 a domnului viceprimar Circo Aurel
- cererea nr. 19152/2010 a domnului Coroi Petru Ioan
- cererea nr. 19073/2010 a domnului Blaga GraŃian Dumitru
- adresa nr. 19116/2010 a Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad”
10. Diverse
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau
completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului
ordinii de zi cu:
- Adresa nr. 34/23.12.2010 a Sindicatului ÎnvăŃământ Preuniversitar JudeŃul
Hunedoara –zona Brad
- Prezentarea Proiectului ,,Extindere şi modernizare pavilion SecŃia chirurgie,
compartiment ORL, compartiment ATI – Spitalul municipal Brad”
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere HGR nr. 1375/2010
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele unităŃi administrativ-teritoriale prin
care se alocă municipiului Brad suma de 400 mii lei pentru plata subvenŃiei la energia
termică; Hotărârea Consiliului JudeŃean Hunedoara prin care se alocă bugetului
municipiului Brad suma de 100 mii lei şi adresa nr.42846/17.12.2010 a DirecŃiei
Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara – Deva prin care se alocă suma de 20 mii lei, a
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului municipiului
Brad pe anul 2010 cu suma de 520 mii lei .
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În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2010 se stabileşte în
sumă de 29566 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma de 520
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 11.02 – sume defalcate din TVA
420 mii lei
- 43.02. – subvenŃii de la alte administraŃii
100 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma de
520 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 68.02 – asigurări şi asistenŃă socială
20 mii lei
- 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică
20 mii lei
- 81.02 – combustibil şi energie
400 mii lei
- 84.02 – transporturi
80 mii lei
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010
nr. 11/2010, a Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 36 alin. 4, lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei
publice locale republicată 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.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că în urma unei discuŃii
telefonice pe care a avut-o cu cei de la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Hunedoara
aceştia au precizat că în cursul zilei de 30 decembrie 2010 e posibil să fie viraŃi în contul
nostru 18 mii lei – sumă ce reprezintă banii alocaŃi pentru ajutorul de încălzire cu lemne
aferenŃi lunii noiembrie şi propune deliberativului amendamentul „să fie de acord cu
includerea acestei sume în rectificarea de bugert care se va aproba astăzi”. Domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul propus de domnul viceprimar şi cu
unanimitate de voturi se aprobă.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că faŃă de ceea ce a fost depus iniŃial spre
studiu la sala consilierilor bugetul a mai suferit o modificare în sensul că prin HGR nr.
1375 din 28 decembrie 2010 au fost alocaŃi municipiului din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unităŃi
adminisdtrativ- teritoriale suma de 400 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare
plăŃilor pentru furnizarea energiei termice.
Domnul primar Florin Cazacu mai mulŃumeşte preşedintelui Consiliului JudeŃean
Hunedoara care a fost atent cu nevoile brădenilor, alocând din sume defalcate din TVA
suma de 100 mii lei.
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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.157/2010 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010.
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 a expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
7689/16.12.2010 a Spitalului municipiului Brad prin care se solicită rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al acestei instituŃii pe anul 2010 cu suma de 1831,40 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 pe anul 2010 se stabileşte în sumă de 5874,25 mii lei atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
Veniturile cu care se rectifică bugetul Spitalului municipal Brad pe anul 2010 în
suma de 1831,40 mii lei provin de fapt din contractul încheiat cu Casa JudeŃeană de
Asigurări de Sănătate Hunedoara – Deva şi serviciile medicale prognozate a fi realizate
de spital peste valoarea contractată.
Cheltuielile bugetului Spitalului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu
suma de 1831,40 mii lei la cheltuieli de personal ( 1340,27 mii lei) şi cheltuieli cu
bunuri şi servicii ( 491,13 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, 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 precizează că bugetul prezentat de către
Spital este aferent doar perioadei de 5 luni – perioada de când Spitalul este preluat de
autoritatea locală .
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.158/2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al
Spitalului Municipal Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind casarea instalaŃiei
roentgendiagnostic tip ,,SCOPOFIX SURGICAL X RAY SISTEM” seria nr. 10931
10-514 de la 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.
7689/16.12.2010 a Spitalului municipal Brad prin care se solicită casarea instalaŃiei
roentgendiagnostic tip ,,SCOPOFIX SURGICAL X RAY SISTEM” cu seria nr.10931
10-514, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
La iniŃierea proiectului de hotărâre a Ńinut cont şi de procesul verbal nr.
1204/30.11.2010 al Centrului JudeŃean de Aparatură Medicală Hunedoara – Deva prin
care s-a constatat starea tehnică a fondului fix propus pentru casare.
Din acest proces verbal rezultă că instalaŃia mai sus menŃionată are o uzură morală
şi fizică de peste 75% datorită utilizării îndelungate, iar reparaŃia aparatului depăşeşte
60% din valoarea înlocuirii aparatului cu unul nou, fapt pentru care se propune reciclarea
după casare.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile InstrucŃiunilor nr. 167/30.07.2009
privind scoaterea din funcŃiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităŃile Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor şi prevederile art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 3 şi art. 45 din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 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 solicită mai multă rigoare în ceea ce priveşte
legalitatea şi oprtunitatea casării acestor obiecte. Întreabă de ce nu s-a prezentat concret
durata de funcŃionare sau durata de uzură şi dacă aceste bunuri trebuie casate prin
hotărâre de consiliu .
5

Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad precizează că InstrucŃiunile
nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcŃiune, valorificarea şi casarea bunurilor în
unităŃile Ministerului AdministraŃiei şi Internelor obligă Consiliile locale aprobarea
casării lor prin Hotărâre de consiliu. Mai precizează că la nivelul DirecŃiei de Sănătate
Publică a judeŃului Hunedoara există o comisie care verifică starea acestor bunuri înainte
de casare - cum de altfel s-a întâmplat şi în cazul de faŃă.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că este important ce spune
domnul consilier Ciur Gheorghe dar nu este de neglijat nici faptul că acel bun este o
sursă radioactivă, nefuncŃională.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că pericolul acestei surse
radioactive trebuia reliefat undeva.
Domnul Verdeş LaurenŃiu – manager al Spitalului municipal Brad – căruia i se dă
cuvântul precizează că acest aparat a fost primit în urmă cu patru ani, ca donaŃie din
FranŃa, încă de la început a fost în stare de nefuncŃionare, s-a încercat a-l pune în
funcŃiune dar nu s-a obŃinut avizul de funcŃionare de la Comisia JudeŃeŃeană motiv
pentru care în cele din urmă s-au făcut demersurile pentru casare.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că aceste discuŃii ar trebui purtate în
şedinŃele de comisie pentru că procesele verbale întocmite cu ocazia şedinŃelor de
consiliu sunt publice şi pot face deliciul presei de scandal.
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.159/2010 privind casarea instalaŃiei roentgendiagnostic tip ,,SCOPOFIX
SURGICAL X RAY SISTEM” seria nr. 10931 10-514 de la Spitalul Municipal
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind suplimentarea sumei
alocate Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” pentru achitarea unor restanŃe la
finele anului 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
19376/15.12.2010 a Clubului Sportiv Armata Aurul Brad prin care solicită acordarea
sumei de 10 mii lei pentru achitarea unor restanŃe provenite din timpul campionatelor, a
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus suplimentarea sumei alocate, din
capitolul bugetar 67.02 al bugetului municipiului Brad pe anul 2010.
Suplimentarea acestei sume, cum de altfel şi alocarea sumelor au la bază contractul
de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv
,,Armata Aurul Brad”.
Precizează că în baza Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 26/2010 şi a Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 88/2010, Clubului Sportiv Armata Aurul Brad până în prezent
i s-a alocat suma de 120 mii lei.
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A propus suplimentarea sumei cu 10 mii lei pentru achitarea unor restanŃe necesară
achitării unor datorii restante cum ar fi: transportul la competiŃii, taxe A.J. Fotbal şi F.R.
Modelism, impozite, indemnizaŃii pentru sportivi etc.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000 a educaŃiei
şi sportului cu modificările şi completările ulterioare şi a Contractului de asociere nr.
11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv Armata Aurul
Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ştefan Bogdan precizează că dumnealui este de acord cu
menŃinerea activităŃii sportive în municipiul Braddar, întreabă de ce Clubul Sportiv nu
s-a încadrat în suma de 1,5 mld lei aprobaŃi şi alocaŃi până în prezent.de ce nu s-a
prezentat un Raport justificativ al cheltuirii acestor sume, să se acorde o mai mare atenŃie
acordării sumelor solicitate dat fiind faptul că profesorilor nu li s-au acordat sumele
solicitate pentru decontarea transportului de foarte multă vreme.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că ar trebui să fie prezentat
la sfârşitul fiecărui an câte un Raport cu privire la cheltuielile făcute. Solicită să fie
transparenŃă în fotbal.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că este prezent în sală preşedintele
Clubului că şi dumnealui este de acord cu prezentarea unui Raport anual, mai
menŃionează că în nenumărate rânduri s-a susŃinut sprijinirea financiară a activităŃii
acestui Club Sportiv. Mai precizează că în municipiul Brad este o pepinieră de tineri care
trebuie sprijiniŃi pentru a face mişcare.
Domnul Verdeş Grigore – preşedinte al Clubului Sportiv „Armata Aurul Brad”
precizează că dumnealui la fiecare început de an a depus proiectul de buget precum şi
documentele justificative despre care se face vorbire.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că dumnealui nu se opune
activităŃilor sportive, dar solicită prezentarea unui Raport anual.
Domnul consilier Mureş Mihai solicită conducerii Clubului să prezinte mai multă
responsabilitate faŃă de cheltuirea acestor bani.
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.
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Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul propus şi cu 16
voturi „pentru”, 1 abŃinere Ştefan Bogdan Mihai se adoptă Hotărârea nr.160/2010
privind suplimentarea sumei alocate Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad”
pentru achitarea unor restanŃe la finele anului 2010.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui schimb
de locuinŃe ANL între doi chiriaşi din municipiul Brad
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
19067/97.12.2010 a domnului Gliga Kloss Crisian Daniel precum şi cererea nr.
19068/07.12.2010 a doamnei Bocan Elena Laura, locatari ai blocului ANL de pe str.
Nestor Lupei din municipiul Brad, respectiv blocul ANL de pe str. Dacilor, prin care au
solicitat aprobarea unui schimb de locuinŃe din motive financiare, am iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea schimbului de locuinŃe între cei doi
chiriaşi.
Precizează că domnul Gliga Kloos Cristian Daniel deŃine contractul de închiriere
nr. 11415/2005 pe locuinŃa nr. 26, din corpul B al blocului ANL de pe str. Nestor Lupei,
iar doamna Bocan Elena Laura deŃine contractul de închiriere nr. 18878/2010 pe locuinŃa
nr. 15 sc. A etaj II din blocul ANL str. Dacilor.
În susŃinerea propunerii invocă prevederile art. 33 din Legea locuinŃei nr. 144/1996
republicată, precum şi prevederile art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 2, 17 şi art. 45 din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată.
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.
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.161/2010 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe ANL între doi chiriaşi din
municipiul Brad
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 69/2006 privind înfiinŃarea Serviciului specializat pentru
gestionarea câinilor fără stăpân 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 modificarea
legislaŃiei privind gestionarea câinilor fără stăpân, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Serviciului
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân care a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 69/2006 .
Totodată a propus modificarea articolului 5 din această hotărâre în sensul majorării
tarifelor practicate pentru capturarea, deparazitarea, sterilizarea şi hrana câinilor capturaŃi
şi adăpostiŃi în adăpostul acestui serviciu.
Astfel pentru:
- capturarea câinilor fără stăpân am propus suma de 10 lei/câine în loc de 5 lei/câine
- deparazitarea câinilor fără stăpân am propus suma de 5 lei/câine în loc de 2 lei/câine
- consultaŃia câinilor fără stăpân am propus suma de 10 lei/câine în loc de 9,5 lei/câine
- administrarea de anestezie câinilor fără stăpân am propus suma de 10 lei/câine în loc de
4 lei/câine
- sterilizarea câinilor fără stăpân am propus suma de 30 lei/câine în loc de 25 lei/câine
- hrana pe zi am propus suma de 3 lei/câine în loc de 1 leu/câine
- identificare prin tatuare şi aplicarea zgărzii cu plăcuŃa numerotată am propus suma
30 lei/câine
Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederile art. 2 din O. U. G. nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată şi modificată
prin Legea nr. 227/2002, 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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.162/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 69/2006 privind
înfiinŃarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în
municipiul Brad.
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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, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului
susmenŃionat pe lunile iunie, iulie, august, septembrie, octombrie şi noiembrie 2010 în
sumă totală de 5422,78 lei după cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” Brad
4847,79 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
339
lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad (IX,X)
236
lei
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 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.
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.
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163/2010 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 următorul punct şi anume Informarea nr. 19528/2010 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:
Cererea nr. 17616/2010 a doamnei Busuioc Oana Ramona prin care revine cu
completări la solicitarea de concesionare a suprafeŃei de 7,41 mp din faŃa apartamentului
nr.2 din blocul B6, str. Gen. Vasile Milea pentru crearea accesului în viitorul cabinet
medical de care domnii consilieri au luat act şi au dat un aviz de principiu pentru
concesionarea suprafeŃei de 7,41 mp. de teren din faŃa apartamentului nr. 2 din blocul B
6 str. Gen. Vasile Milea, apartament pe care intenŃionează să-l transforme în cabinet
medical.
Domnii consilieri dau un aviz de principiu urmând să se iniŃieze un proiect de
hotărâre în vederea scoaterii la licitaŃie a terenului menŃionat mai sus şi încheierea
contractului de concesiune.
Adresele nr. 948/2010 şi 965/2010 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad prin
care se propune ca spaŃiul din strada LibertăŃii să fie utilizat începând cu anul şcolar
2011-2012 pentru înfiinŃarea unei grupe de educaŃie timpurie de care domnii consilieri au
luat act şi sunt de acord ca în bugetul anului viitor să cuprindă banii necesari păstrării
acestei locaŃii pentru a putea fi folosită în acest scop.
Cererea nr. 19482/2010 a doamnei Lup Lidia prin care solicită suplimentarea cu
5 locuri a autorizaŃiilor de taxi pentru municipiul Brad. a fost analizată iar în urma
discuŃiilor purtate s-a stabilit că până la data de 1.10.2012 numărul autorizaŃiilor de taxi
nu se poate modifica la nivelul municipiului Brad, deoarece în baza Ordinului nr.
356/29.11.2007 şi a Hotărârii Consiliului local Brad nr. 109/2007 s-au aprobat un număr
de 35 de autorizaŃii pentru o perioadă de 5 ani.
Adresa nr. 428/2010 a ANRSC Bucureşti prin care se prezintă Decizia privind
stabilirea preŃului local de referinŃă pentru municipiul Brad de care domnii consilieri au
luat act.
Adresa nr. 658/2010 a domnului viceprimar Circo Aurel prin care se înaintează
datele solicitate de către ANRSC Bucureşti prin adresa nr. 3419688 /MLM/23.08.2010
de care domnii consilieri au luat act.
Cererea nr. 19152/2010 a domnului Coroi Petru Ioan prin care se solicită
susŃinerea financiară pentru tipărirea tezei de doctorat în teologie cu titlul „TEOLOGIA
SFÂNTULUI ANASTASIE CEL MARE” de care domnii consilieri au luat act şi
stabilesc că cele solicitate vor fi onorate din bugetul anului viitor.
Cererea nr. 19073/2010 a domnului Blaga GraŃian Dumitru prin care se
solicită concesionarea pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeŃe de teren de 500 mp,
situat în Brad, str. Abatorului în vederea realizării unui depozit de colectare a materialelor
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feroase şi neferoase de care domnii consilieri au luat act şi în urma discuŃiilor purtate nu
sunt de acord cu această concesionare .
Adresa nr. 19116/2010 a Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” prin care se
prezintă un tabel nominal cu sportivii SecŃiei de aeromodele clasaŃi pe locuruâile I-V la
CN, CR, CE, CM, cm, AICI de care domnii consilieri au luat act.
Adresa nr. 34/23.12.2010 a Sindicatului ÎnvăŃământ Preuniversitar JudeŃul
Hunedoara –zona Brad prin care se solicită a se aproba în bugetul anului 2011 şi
sumele aferente premiilor obŃinute de către cadrele didactice. Domnii consilieri au luat
act şi sunt de acord pentru a prinde suma solicitată în bugetul anului viitor pentru a putea
fi confirmată Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara că există fondurile necesare
pentru cei doi profesori care au primit distincŃiile:
- Diplomă de ExcelenŃă pentru domnul Almăşan Vasile de la ,,Şcoala
Mircea Sântimbreanu” Brad
- Diploma ,,Gheorghe Lazăr” pentru doamna łendea Camelia Florina clasa
a III-a de la Şcoala ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
Prezentarea Proiectului ,,Extindere şi modernizare pavilion SecŃia chirurgie,
compartiment ORL, compartiment ATI – Spitalul municipal Brad” de care domnii
consilieri au luat act şi au stabilit că vor fi prevăzute fondurile necesare în bugetul local
al municipiului Brad pentru anul 2011 la capitolul investiŃii –documentaŃii.
Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE.
Domnul consilier Groza Liviu solicită a se face reparaŃii la Căminul Cultural Ruda
Brad deoarece sunt solicitări de închiriere a spaŃiului şi există pericolul producerii unor
grave accidente. Domnul primar Florin Cazacu solicită ca un reprezentant din cadrul
Compartimentului Patrimoniu să se deplaseze la faŃa locului pentru a face un referat cu
necesarul de materiale pentru a se putea realiza lucrarea de reparaŃie.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de
29.12.2010.
Brad, 29.12.2010.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
PODARU VASILE
EPURE AGNES
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