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

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi 30 ianuarie 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Brad 

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 

data de 30 ianuarie 2008 s-a făcut în data de 24.01.2008 prin DispoziŃia nr. 
103/24.01.2008 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare 
la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din 
municipiul Brad. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 24.01.2008 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. 
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului 

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

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

În calitate de invitat a  participat domnul Dărău Gheorghe – director al SC 
Acvacalor SA Brad.   

Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o 
legal constituită şi supune spre aprobare  procesul verbal al şedinŃei ordinare din data 
de 20.12.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu unanimitate de  voturi . 

Doamna secretar Epure Agnes o invită pe doamna consilier Sim Mihaela să 
ocupe loc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor şedinŃei având în vedere faptul 
că a fost aleasă preşedinte de şedinŃă în luna noiembrie 2007 . 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 
2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii 
pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad şi al Serviciilor şi 
instituŃiilor publice din subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008 – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării suprafeŃei de 79 mp. de 
teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17 – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 
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5. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul 
Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ – teritoriale din judeŃul 
Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA 
PREST HUNEDOARA” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva 
Ioan pentru tipărirea volumelor ,, MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,, Cărări prin Apuseni” – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor reparaŃii la cinci spaŃii 
comerciale, situate în PiaŃa agroalimentară, de către actualii chiriaşi, pe cheltuiala lor 
şi compensarea unor părŃi din aceste cheltuieli cu chiria aferentă spaŃiilor –iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări 
cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2008 – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de păşunat şi de cosit în municipiul 
Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru serbarea ,, Zilei 
ÎndrăgostiŃilor” şi ,,Dragobete” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu 
la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul  municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în 
suprafaŃă de 16,80 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea 
amenajării unui punct de lucru pentru recoltări de probe biologice – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, 
Schimbare destinaŃie din apartament în spaŃiu comercial şi alee de acces” în Brad str. 
Iazului bloc 27 sc. 1 ap. 1 parter – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, 
Schimbare destinaŃie din apartament în cabinet de medicină dentară ( cabinet 
stomatologic)” în Brad str. Spitalului bloc 18 sc. 2 ap. 18 parter – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad.                    

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul 
locativ de stat către actualii chiriaşi –iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită Serviciului JudeŃean de 
AmbulanŃă Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul 
de AmbulanŃă Brad –iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere 
nr.11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv ,,Armata 
Aurul Brad” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Brad cu Colegiul 
NaŃional ,, Avram Iancu” Brad în vederea promovării unor acŃiuni privind procesul 
educaŃional al elevilor – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

19. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Brad cu Şcoala generală ,, 
Horea, Cloşca şi Crişan” Brad în vederea promovării unor acŃiuni privind procesul 
educaŃional al elevilor – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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20. Raport de activitate pe semestrul II 2007 a Serviciului de AsistenŃă Socială 
din subordinea Consiliului local al municipiului Brad. 

21. Analizarea şi discutarea  unor adrese: 
- adresa nr. 2/2008 a Clubului Copiilor şi Elevilor Brad 
- adresele nr. 30/2008 şi nr. 124/2008 a SC APA PROD SA DEVA 
- adresa nr. 142/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD 
22. Diverse. 

 Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau 
completări la Proiectul Ordinii de zi. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în Proiectul Ordinii de zi  a 
următoarelor:   

- Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată AgenŃiei NaŃionale pentru 
LocuinŃe Bucureşti a unei suprafeŃe de teren pentru realizarea investiŃiei « Bloc de 
locuinŃe pentru tineri, 40 apartamente, P+3 E, str. Dacilor » în municipiul Brad. 

- Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unei asocieri între Consiliul Local 
al municipiului Brad, Grupul de iniŃiativă din Comunitatea Romă  « Steampurile 
Vechi » şi Societatea NaŃională de Cruce Roşie Hunedoara Subfiliala Brad. 

- Proiect de hotărâre  privind repartizarea unei garsoniere din imobilul « Bloc 105 
garsoniere» situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2. 

- Proiect de hotărâre  privind aprobarea aplicării Programului naŃional de 
îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin « Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului 
Brad ». 

- Adresa nr. 437/2008 a Consiliului JudeŃean Hunedoara – Deva ; 
- Adresa nr. 276/2008 a SC Acvacalor SA Brad ; 
- Adresa nr. 112/2008 Colegiului NaŃional « Avram Iancu » Brad. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu solicită introducerea în Proiectul 
Ordinii de zi  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii a acordului de 
asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi LocuinŃelor.  

Doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu   
completările aduse care este aprobat cu 17 voturi « pentru ». 

Se trece la la următorul punct înscris pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008. 

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

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

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

Domnul primar Florin Cazacacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru 
aparobarea bugetului precizând că acest buget cu certitudine va mai suporta rectificări 
de-a lungul anului. 

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”, 
se adoptă Hotărârea nr.1/2008 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe 
anul 2008. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind stabilirea unor măsuri 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

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

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” se 
adoptă Hotărârea nr.2 /2008 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al 



 5 

primarului municipiului Brad şi al Serviciilor şi instituŃiilor publice din 
subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008. 

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

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

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

Se înscrie la cuvânt domnul  consilier: Ciur Gheorghe. 
Domnul Consilier Ciur Gheorghe doreşte să i se spună ce se va întâmpla cu noii 

angajaŃi în situaŃia în care se vor cere restructurări în administraŃie. 
Domnul primar Florin Cazacu precizează că într-o astfel de situaŃie se va 

renunŃa în primul rând la posturile care sunt aprobate în  organigramă dar sunt vacante. 
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 

şi de raportul  Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi 
„pentru”, se adoptă Hotărârea nr. 3/2008 privind  aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Brad şi al Serviciilor şi instituŃiilor publice din subordinea Consiliului local Brad 
pe anul 2008 . 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării 
suprafeŃei de 79 mp. de teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,  
domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă 
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  
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Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier Oprinesc Fabian propune ca din comisia de licitaŃie să facă 
parte domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu. 

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  17 voturi „pentru”se adoptă 
Hotărârea nr.4/2008  privind aprobarea cumpărării suprafeŃei de 79 mp. de teren 
din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  asocierea municipiului 
Brad cu judeŃul Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ – teritoriale 
din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, AQUA PREST HUNEDOARA”  . 

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

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

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

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că înfiinŃarea acestei 
asociaŃii intercomunitare între unităŃile administrativ teritoriale are ca scop atragerea 
de programe investiŃionale cu finanŃare europeană ceea ce este un lucru bun, dar mai 
menŃionează că ar fi bine dacă nu s-ar finaliza la fel cum s-a finalizat şi Programul 
SAMTID. 

Domnul consilier Costina Ionel Zeno doreşte să i se precizeze ce înseamnă 
locuŃiunea „cu” judeŃul Hunedoara . 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că expresia asocierea municipiului 
Brad cu JudeŃul Hunedoara este corectă şi legală deoarece doar unităŃile administrativ 
teritoriale au personalitate juridică, nu are nici Consiliul JudeŃean şi nici Consiliul 
local. 

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă  
Hotărârea nr. 5/2008 privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul Hunedoara, 
precum şi cu unele unităŃi administrativ – teritoriale din judeŃul Hunedoara, în 
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vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA PREST 
HUNEDOARA”. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin 
financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea volumelor ,, MunŃii, moŃii şi 
lumea” şi ,, Cărări prin Apuseni”. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil  propune să i se aloce suma de 15 
mil. lei vechi pentru un volum. 

Domnul consilier David Mihai precizează că în asfel de situaŃii ar fi bine dacă s-
ar întruni comisia de cultură  pentru a studia aceste mauscrise înaintea alocării de 
fonduri. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează  că ar fi bine dacă domnul Pârva ar 
prezenta manuscrisul aceştei cărŃi pentru a vedea şi domnii consilieri în ce măsură este 
reflectată  monografia şi istoricul localităŃii. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil propune amânarea proiectului de 
hotărâre  pentru a studia volumul de proză de către persoane avizate a se pronunŃa- 
propunere aprobată cu unanimitate de voturi şi asfel se amână proiectul de hotărâre 
privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea 
volumelor ,, MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,, Cărări prin Apuseni”. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării 
unor reparaŃii la cinci spaŃii comerciale, situate în PiaŃa agroalimentară, de către 
actualii chiriaşi, pe cheltuiala lor şi compensarea unor părŃi din aceste cheltuieli 
cu chiria aferentă spaŃiilor. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat 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 consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizază că ar trebui să fie în atenŃia 
executivului ca aceste lucrări să se realizeze în  concordanŃă cu Planul Urbanistic de 
Detaliu de modernizare a PieŃei Agroalimentare - aprobat.  
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Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna  preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă  
Hotărârea nr.6 /2008 privind aprobarea efectuării unor reparaŃii la cinci spaŃii 
comerciale, situate în PiaŃa agroalimentară, de către actualii chiriaşi, pe 
cheltuiala lor şi compensarea unor părŃi din aceste cheltuieli cu chiria aferentă 
spaŃiilor. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din 
municipiul Brad, pentru anul 2008. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,  
domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă 
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

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

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”  se adoptă 
Hotărârea nr. 7/2008 privind aprobarea Programului principalelor manifestări 
cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2008. 

 Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei de 
păşunat şi de cosit în municipiul Brad. 
  Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator.  

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,  
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 
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Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad. 

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  17 voturi ”pentru”  se adoptă 
Hotărârea nr. 8/2008 privind  stabilirea taxei de păşunat şi de cosit în municipiul 
Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind alocarea unor sume 
pentru serbarea ,, Zilei ÎndrăgostiŃilor” şi ,,Dragobete”. 

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

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

Doamna  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Domnul primar Florin Cazacu propune modificarea sumei de 5000 lei la 10000 
lei atât pentru serbarea Zilei îndrăgostiŃilor cât şi pentru serbarea Dragobetelui precum 
şi provenienŃa sumei adică atât din bugetul municipiului Brad de la cap. Bugetar 
67.02- „Cultură, recreere şi religie” cât şi din sponsorizări. 

Doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării propunerea făcută de domnul 
primar Florin Cazacu – propunere care se aprobă cu 4 abŃineri( David Mihai, Costina 
Ionel Zeno, Lazăr Felician, Hărăguş Ioan) şi 13 voturi „pentru” . 

Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Juridic şi a 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, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 4 abŃineri( David Mihai, Costina 
Ionel Zeno, Lazăr Felician, Hărăguş Ioan) şi 13 voturi „pentru”  se adoptă Hotărârea 
nr.9/2008 privind alocarea unor sume pentru serbarea ,,Zilei ÎndrăgostiŃilor” şi 
,,Dragobete”  . 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la 
localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur. 
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Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator. 

 Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Doamna 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, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi se adoptă Hotărârea 
nr.10/2008 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic 
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 închirierea prin 
licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 16,80 mp. situat în incinta 
Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui punct de lucru pentru 
recoltări de probe biologice. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,  
domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă 
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Domnul consilier Costina Ionel Zeno întrebă unde se duc aceste probe 
biologice. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că aceste probe se vor recolta la Brad 
şi se vor duce la Deva, dar menŃionează dumnealui este un lucru bun pentru populaŃie, 
avându-se faptul în vedere că trebuie să aştepŃi şi 2 săptămâni pentru a-Ńi putea face 
analizele la laboratoarele existente în municipiul Brad. 

Domnul consilier Costina Ionel Zeno propune ca din comisia de licitaŃie să facă 
parte domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian – propunere care se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
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Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad. 

Nemaifiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr.11/2008 privind închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în 
suprafaŃă de 16,80 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea 
amenajării unui punct de lucru pentru recoltări de probe biologice 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu ,, Schimbare destinaŃie din apartament în spaŃiu comercial 
şi alee de acces” în Brad str. Iazului bloc 27 sc. 1 ap. 1 parter. 

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

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” se 
adoptă Hotărârea nr. 12/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, 
Schimbare destinaŃie din apartament în spaŃiu comercial şi alee de acces” în Brad 
str. Iazului bloc 27 sc. 1 ap. 1 parter. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu ,, Schimbare destinaŃie din apartament în cabinet de 
medicină dentară ( cabinet stomatologic)” în Brad str. Spitalului bloc 18 sc. 2 ap. 
18 parter. 

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

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

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

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”,  
se adoptă Hotărârea nr. 13/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
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,, Schimbare destinaŃie din apartament în cabinet de medicină dentară ( cabinet 
stomatologic)” în Brad str. Spitalului bloc 18 sc. 2 ap. 18 parter. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării 
unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru” , 
1 consilier lipsă vot (Lazăr Felician) se adoptă Hotărârea nr.14/2008 privind 
aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii 
chiriaşi 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinŃă 
gratuită Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara – Deva a clădirilor în 
care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă 
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că dumnealui nu are nimic 
împotriva dării în folosinŃă gratuită a spaŃiului unde-şi desfăşoară activitatea Serviciul 
de ambulanŃă Brad dar, doreşte să aducă la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că ei 
nu fac nici cel mai mic serviciu pentru bolnavi, aceştia fiind lăsaŃi la Serviciul de 
UrgenŃă iar în situaŃia în care sunt opriŃi pentru tratament în vreuna din secŃiile 
spitalului sunt lăsaŃi de izbelişte să se deplaseze pe jos, cu targa sau căruciorul în 
funcŃie de gravitate. 
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Doamna consilier Cobori Gabriela Sorina precizează că ar fi bine dacă s-ar face 
o adresă conducerii pentru a se asigura un serviciu între secŃiile Spitalului. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna  preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi 
„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Lazăr Felician) se adoptă Hotărârea nr. 15/2008 
privind darea în folosinŃă gratuită Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă 
Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de 
AmbulanŃă Brad. 

Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu solicită domnilor consilieri să-i aprobe 
plecarea de la şedinŃă deoarece trebuie să se prezinte la o altă şedinŃă . 

Doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării  solicitarea domnilor consilieri, 
solicitare care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul consilier Gligor Dorin părăseşte sala de şedinŃă. 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea 

contractului de asociere nr.11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad 
şi Clubul Sportiv ,,Armata Aurul Brad”. 

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

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1consilier lipsă vot 
(Lazăr Felician) şi 1 consilier învoit (Gligor Dorin Oliviu)  se adoptă Hotărârea nr. 
16/2008 privind prelungirea contractului de asociere nr.11383/2005 între 
Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv ,,Armata Aurul Brad”. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind asocierea municipiului 
Brad cu Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad în vederea promovării unor 
acŃiuni privind procesul educaŃional al elevilor. 
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Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator.  

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

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că acest proiect şi următorul înscris 
pe ordinea de zi ar trebui să se amâne până la publicarea în Monitorul Oficial a noii 
legi a învăŃământului pentru a fi în concordanŃă cu prevederile legale, menŃionând că 
ar fi o muncă în zadar ca acum să se aprobe aceste proiecte de hotărâre în forma 
prezentată iar peste o lună sau două să se modifice. 

Având în vedere cele precizate doamna preşedinte de şedinŃă supune la vot 
propunerea de amânare care este aprobată cu unanimitate de voturi se amână 
asocierea municipiului Brad cu Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad în 
vederea promovării unor acŃiuni privind procesul educaŃional al elevilor. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind asocierea municipiului 
Brad cu Şcoala generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad în vederea promovării 
unor acŃiuni privind procesul educaŃional al elevilor. 

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

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

Având în vedere cele precizate de către domnul consilier Ciur Gheorghe la 
proiectul de hotărâre anterior, doamna preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea 
de amânare care este aprobată cu unanimitate de voturi se amână asocierea 
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municipiului Brad cu Şcoala generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad în vederea 
promovării unor acŃiuni privind procesul educaŃional al elevilor. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind transmiterea fără plată 
AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe Bucureşti a unei suprafeŃe de teren pentru 
realizarea investiŃiei « Bloc de locuinŃe pentru tineri, 40 apartamente, P+3 E, str. 
Dacilor » în municipiul Brad. 

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

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

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

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier învoit  ( Gligor Dorin Oliviu)  se adoptă Hotărârea nr. 17/2008 privind 
transmiterea fără plată AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe Bucureşti a unei 
suprafeŃe de teren pentru realizarea investiŃiei « Bloc de locuinŃe pentru tineri, 40 
apartamente, P+3 E, str. Dacilor » în municipiul Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unei asocieri între Consiliul Local al municipiului Brad, Grupul de iniŃiativă din 
Comunitatea Romă  « Steampurile Vechi » şi Societatea NaŃională de Cruce 

Roşie Hunedoara Subfiliala Brad.... 
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

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

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier învoit ( Gligor Dorin Oliviu)  se adoptă Hotărârea nr. 18/2008 privind 
aprobarea încheierii unei asocieri între Consiliul Local al municipiului Brad, 
Grupul de iniŃiativă din Comunitatea Romă  « Steampurile Vechi » şi Societatea 
NaŃională de Cruce Roşie Hunedoara Subfiliala Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea aplicării 
Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin „Reabilitarea şi 
extinderea Parcului Tineretului Brad” 

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

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier învoit ( Gligor Dorin Oliviu)  se adoptă Hotărârea nr.19/2008 privind 
aprobarea aplicării Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului 
prin „Reabilitarea şi extinderea Parcului Tineretului Brad” 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre aprobarea încheierii a 
acordului de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor.  
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Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului consilier Kiszely Fabius 
Tiberiu  pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier învoit (Gligor Dorin Oliviu)  se adoptă Hotărârea nr.20/2008 privind 
aprobarea încheierii a acordului de asociere între Consiliul local al municipiului 
Brad şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor.  

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei 

garsoniere din imobilul « Bloc 105 garsoniere» situat în Brad, str. Spitalului, nr. 
2. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă 
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 
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Doamna secretar Epure Agnes aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri că se va 
recurge la  votul secret  cu buletine de vot. 

În urma analizării situaŃiilor speciale prezentate  domnii consilieri au decis 
înscrierea pe buletinele de vot a două cazuri deosebite şi anume: Rus Nicolae Marinică 
şi Vlad Cristina.  

S-a procedat la distribuirea buletinelor de vot  iar în urma numărării acestora de 
către doamna preşedinte de şedinŃă şi doamna secretar, camera a fost repartizată  cu 
10 voturi domnului Rus Nicolae Marinică, doamna Vlad Cristina având numai 5 
voturi , 1 vot fiind nul şi 1 consilier învoit (Gligor Dorin Oliviu) adoptându-se 
Hotărârea nr.21/2008 privind repartizarea unei garsoniere din imobilul « Bloc 
105 garsoniere» situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2.          

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:  
 Raport de activitate pe semestrul II 2007 a Serviciului de AsistenŃă Socială 

din subordinea Consiliului local al municipiului Brad faŃă de care domnii 
consilieri au luat cunoştiinŃă. 

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume : 
 Analizarea şi discutarea  unor adrese: 

Adresa nr. 2/2008 a Clubului Copiilor şi Elevilor Brad prin care se solicită 
ajutor financiar Consiliului local în vederea confecŃionării unui număr de 15 costume 
populare pentru băieŃi acest număr reprezentând numărul dubaşilor  din formaŃie, faŃă 
de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă şi au căzut de acord,  ca doamna director a 
Clubului Copiilor şi Elevilor Brad şi doamna profesoară care au semnat ceastă adresă  
să poarte o discuŃie şi cu doamna Bianca Leucian – directorul Casei de Cultură Brad 
pentru a se găsi soluŃia cea mai bună în vederea achiziŃionării celor solicitate. 

Adresele nr. 30/2008 şi nr. 124/2008 a SC APA PROD SA DEVA care au fost 
analizate de către domnii consilieri . Adresele se referă la lucrări neexecutate în cadrul 
Programului SAMTID, precum şi la necesitatea finanŃării din bugetul local a unor 
dotări pentru buna funcŃionare a Serviciului Public Local de Alimentare cu Apă. În 
cadrul discuŃiilor se precizează că lucrările neexecutate anterior au susŃinere 
fnanaciară în bugetul pe anul 2008, iar unele lucrări de întreŃinere şi intervenŃii cad în 
sarcina operatorului, aşa cum rezultă din Contractul de concesionare a Seviciului.  

Cu referire la dotări, se precizează că acestea vor trebui finanŃate din fonduri 
proprii, întucât operatorul realizează profit din prestarea serviciului. 

Adresa nr. 142/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD. La propunerea domnului 
primar Florin Cazacu, Consiliul local aprobă audierea domnului Gheorghe Dărău- 
director al SC Acvacalor SA Brad, care prezintă situaŃia neâncasării de la bugetul de 
stat a sumei de 788 mii lei aferentă energiei termice  livrate populaŃiei în trim. IV 
2007, cu titlul de compensare 45% a combustibilului sumă care potrivit Ordinului nr. 
125/2007 al MIRA trebuie acoperită din bugetul local sub formă de subvenŃie. 
Neâncasarea acestei sume împovărează bugetul local pe trim I -  2008 cu o sumă care 
trebuie să acopere şi închiderea costului gigacaloriei pe luna decembrie 2007, cu mult 
peste subvenŃia acordată în avans. Se mai precizează că s-au făcut demersuri repetate 
la MIRA şi ANRSC, atât scrise cât şi prin justificări la faŃa loculuil, dar acestea au 
eşuat, sugerându-se să fie continuate pe parcursul anului  pentru o  posibilă susŃinere 
financiară din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului. 

Deasemenea, este prezentată situaŃia gravă a epuizării stocului de păcură, din  
cauza incapacităŃii de plată către furnizor, datoria la zi fiind 2,9 mil. Lei. 
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În urma prezentării făcute, Consiliul local ia act de  singura modalitate de plată  

imediată din bugetul local, sub formă de subvenŃie, astfel încât furnizarea energiei 
termice să nu se întrerupă pe parcursul sezonului rece. 

Adresa nr. 437/2008 a Consiliului JudeŃean Hunedoara – Deva  prin care se 
solicită  transmiterea până la data de 04.02.2008 a machetei  cu obiectivele de 
investiŃii aprobate pentru a fi realizate în anul 2008 , împărŃite pe capitole bugetare 
faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă. 

Adresa nr. 276/2008 a SC Acvacalor SA Brad – adresă care a fost discutată în 
contextul celeilalte adrese a SC Acvacalor SA Brad. ; 

Adresa nr. 112/2008 a Colegiului NaŃional « Avram Iancu » Brad  prin care se 
comunică Planul de şcolarizare pe anul şcolar 2008/2009 faŃă de care domnii consilieri 
au luat cunoştiinŃă, au dat acordul de principiu pentru a rămâne cele 5 clase  prevăzute 
în Plan şi totodată au căzut de comun acord să înainteze în acest sens o adresă 
Inspectoratului Şcolar al JudeŃului Hunedoara . 
           Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume Diverse. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.  

Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.01.2008. 
  
                
   Brad  30.01.2008 
               
 
              PREŞEDINTE DE SEDINłĂ                                                              SECRETAR 
 
                SIM  MIHAELA  DORINA                                                               EPURE AGNES 


