ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 30 ianuarie 2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data
de 30 ianuarie 2009 s-a făcut în data de 23.01.2009 prin DispoziŃia nr.132/23.01.2009
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 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 26.01.2009 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali din cei 17 consilieri aflaŃi în funcŃie,
domnul consilier Ştefan Bogdan Mihai fiind absent motivat.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi
ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad.
În calitate de invitat a participat domnul Gheorghe Dărău - director al SCAcvacalor
SA Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes secretar al municipiului Brad.
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de
22.12.2008 care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice
în picioare pentru a audia imnul României după care o invită pe doamna consilier Chiş
Alexandra să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei, dumneaei fiind
aleasă preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2008.
Doamna preşedinte de şedinŃă Chiş Alexandra le urează domnilor consilieri (fiind
prima şedinŃă din acest an) tradiŃionalul „La mulŃi ani!” precum şi armonie, linişte şi
înŃelegere la şedinŃele de consiliu. Totodată urează „La mulŃi ani!” şi celor cu nume de
Ion, Vasile şi Grigore care sunt prezenŃi în sală.
Doamna preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări
cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2009 – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
2. 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.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ
de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. 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.
5. 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.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile şi
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru
buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2009 – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire
parc auto, service auto, spălătorie auto, împrejmuire” în Brad sat Mesteacăn f.n. jud.
Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităŃii secretarului
municipiului Brad pe anul 2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi
desfăşurare a activităŃii de transport în regim de taxi pe teritoriul municipiului Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Raportul Serviciului de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local Brad.
11. Raportul de activitate al PoliŃiei Comunitare Brad pe anul 2008.
12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 1073/2009 a doamnei UŃescu Gabriela – aviz de principiu
- cererea nr.19114/2008 a SC ALBALUX SRL BRAD – aviz de principiu
- cererea nr. 8920/2008 a doamnei Sandu Daniela – aviz de principiu
- cererea nr.11334/2008 a doamnei Pop Vasilica – aviz de principiu
- cererea nr. 18754/2008 a doamnei Gligor Viorica – aviz de principiu
- cererea nr. 19065/2008 a domnului Oprean Ioan – aviz de principiu
- cererea nr. 501/2009 a Î.F.MiheŃ Maria Fast Food – aviz de principiu
- adresa nr. 8/2009 a domnului June Daniel – aviz de principiu
13. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la
Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar solicită introducerea în proiectul ordinii de zi a următoarelor :
Proiect de hotărâre privind trecerea unui Punct termic din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Brad.
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105
garsoniare” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între
AsociaŃia Sportivă „Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad.
Proiect de hotărâre pentru avizarea proiectului de hotărâre pentru modificarea
artcolului 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 142/2008 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivele de investiŃii Modernizare străzi în
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara, străzile Golceşti, Răbăreasa, Tudorăneşti.
Adresa nr. 505/28.01.2008 a Spitalului municipal Brad.
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Doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună cu
completările făcute de domnul primar care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea : Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul
Brad, pentru anul 2009.
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 primar Florin Cazacu precizează că, în vederea coordonării manifestărilor
cultural – educative, artistice şi sportive şi a sincronizării lor cu principalele evenimente
de interes naŃional şi local, a iniŃiat acest proiect de hotărâre, în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii
aşezămintelor culturale aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, prin care propune spre aprobarea Consiliului local, Programul principalelor
manifestări cultural – educative, artistice şi sportive care urmează să se desfăşoare în
municipiul Brad în cursul anului 2009, conform anexei care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.
Precizează că sunt punctate cele mai importante evenimente, aniversări,
comemorări, acŃiuni sportive şi de divertisment, Zilele municipiului Brad, Crăciunul,
Revelionul, antrenând instituŃii de învăŃământ şi cultură, Clubul Sportiv ,,Armata – Aurul
Brad” din municipiul Brad.
Unele din aceste acŃiuni implică finanŃări din partea bugetului local şi vor fi
prevăzute la capitole bugetare odată cu adoptarea bugetului pentru anul 2009.
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că într-adevăr programul prezentat
este foarte variat şi ar fi bine dacă s-ar putea respecta întrutotul. Mai menŃionează că ar fi
trebuit să se facă o estimare financiară a acŃiunilor mai ample pentru a vedea dacă ne
putem încadra în buget, având în vedere criza financiară care se anunŃă.MenŃionează că ar
fi bine ca cele două evenimente dedicate îndrăgostiŃilor „Valantines Day” şi
„Dragobetele” să se desfăşoare într-o singură zi pentru a putea satisface atât pretenŃiile
cetăŃenilor cât şi încadrarea în buget.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că pentru stabilirea programului
principalelor evenimente care se vor desfăşura în municipiul Brad, comisia de specialitate
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din cadrul Consiliului local al municipiului Brad împreună cu alŃi angajaŃi ai Primăriei
respectiv Casa de Cultură Brad ar fi trebuit să fi avut o întâlnire preliminară pentru a
putea stabili ce se poate organiza şi ce nu .
Mai menŃionează că evenimentele odată create aduc la Brad o mulŃime de oameni
care pe de o parte contribuie la bugetul local iar pe de altă parte la imaginea oraşului.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că ar trebui incluse în acest
program şi alte activităŃi artistice şi sportive şi propune în acest sens următorul
amendament:„ introducerea în Programul principalelor evenimente pentru luna iunie 2009
şi Festivalul Euro InternaŃional Fair-Play” şi ulterior să se încheie şi un parteneriat între
AsociaŃia JudeŃeană „Sportul pentru ToŃi” şi Consiliul local al municipiului Brad amendament care este aprobat cu 15 voturi „pentru”, 1 abŃinere (Oprişa Ioan Florin ) şi 1
consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai).
Domnul primar Florin Cazacu precizează că sunt foarte multe acŃiuni, dar dintre ele
unele nu presupun foarte mari cheltuieli, dintre toate cea mai reprezentativă fiind cea
dedicată Zilelor municipiului Brad din luna august. Mai menŃionează că 80% din acŃiunile
prezentate în acest program reprezintă acŃiuni de sală care presupun un minim efort
financiar şi se adresează unui public restrâns. Mai menŃionează, că mai rămâne de
discutat asupra condiŃiilor desfăşurării acŃiunilor sportive.
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 alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” , 1 abŃinere (Oprişa
Ioan Florin), 1 consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea
nr.1/2009 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2009.
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
132/13.01.2009 a Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara Deva prin care se
solicită darea în folosinŃă gratuită acestui serviciu a clădirilor în care îşi desfăşoară
activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad din incinta Spitalului municipal Brad, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în folosinŃă gratuită a clădirilor în
care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad – Serviciului JudeŃean de
AmbulanŃă Hunedoara pe o perioadă de 1 an adică până la data de 31.12.2009.
Mai precizează că a propus darea în folosinŃă gratuită a acestor clădiri având în
vedere că Serviciul de AmbulanŃă desfăşoară o activitate de utilitate publică în municipiul
Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
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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 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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.2/2009 privind darea în folosinŃă
gratuită Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara Deva a clădirilor în care îşi
desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad.
Se trece la discutarea următorului punct însris pe ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament 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 primar Florin Cazacu precizează că, urmare a adresei nr. 3635/29.12.2008
prin care S.C. ACVACALOR S.A. BRAD înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru un
apartament construit din fondurile statului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus aprobarea vânzării acestui apartament, familiei Toran Ion şi Margareta
domiciliaŃi în Brad str. LibertăŃii bloc B 21 ap. 11, sc. 1 parter, etaj 3 jud. Hunedoara.
Mai menŃionează că din documentaŃia prezentată de către SC ACVACALOR SA
BRAD rezultă faptul că actualii chiriaşi nu au datorii faŃă de AsociaŃia de proprietari din
care fac parte şi nici restanŃe la chirii, respectiv la energia termică.
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 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 Manea Iosif precizează că din documentaŃia prezentată la
materialele de şedinŃă rezultă că în data de 22.12.2008 s-a încheiat contractul de închiriere
a apartamentului iar în luna ianuarie 2009 s-a depus documentaŃia pentru aprobarea
vânzării. Deasemenea, solicită prezentarea contractului de închiriere iniŃial. În acest sens
se solicită domnului director al SC Acvacalor SA care este prezent în sală să prezinte
contractul iniŃial de repartiŃie sau de închiriere.
Domnul director al SC Acvacalor SA prezintă acea decizie de repartiŃie care
datează din anul 1990 precum şi contractul de închiriere care datează din anul 2000.
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.
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Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 3/2009 privind aprobarea
vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi.
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
2/16.01.2009 a Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” prin care se solicită prelungirea
contractului de asociere încheiat între Consiliul local Brad şi Clubul Sportiv ,,Armata
Aurul Brad” pe anul 2009, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
prelungirea contractului de asociere nr. 11383/2005 cu încă un an adică până la finele
anului 2009.
Mai menŃionează că propune prelungirea acestui contract în baza programului
competiŃional şi a bugetului estimativ prezentate de către Clubul Sportiv ,, Armata Aurul
Brad” pentru anul 2009.
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 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 Duşan Gheorghe Adrian doreşte să i se precizeze dacă acest club
mai are şi alte surse de finanŃare în afară de bugetul local al municipiului Brad, dată fiind
şi denumirea acestuia de „ARMATA AURUL BRAD”.
Domnul preşedinte al CS Armata Aurul Brad precizează că acest Club este înscris
la AgenŃia NaŃională de sport dar singurul finanŃator este bugetul local al municipiului
Brad, iar în ceea ce priveşte denumirea aceasta se poate schimba.
Domnul primar Florin Cazacu îi solicită domnului preşedinte Verdeş Grigore să
prezinte un raport anual şi dacă se poate şi un raport de audit având în vedere că banii
sunt alocaŃi în baza unui contract de asociere dintre Consiliul local al municipiului Brad şi
Clubul Sportiv ,,Armata Aurul Brad”.Mai menŃionează că de-a lungul timpului armata a
sprijinit echipa de fotbal mai ales în deplasări prin oferirea gratuită de cazare la Căminele
de garnizoană, suportarea cheltuielilor cu masa şi oferirea de echipament sportiv.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că totuşi suma de 1500 lei
este prea mult pentru bugetul local dat fiind faptul că anul 2009 va fi un an de grea
încercare.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Juridic şi al 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, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.4/2009 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 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.
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii
Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, ale Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” şi
ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare
pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, didactic auxiliar şi personalului
nedidactic, 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 luna decembrie 2008 în sumă
totală de 7158 lei după cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad
2377,10 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
1150,85 lei
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
2378,40 lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad
1251,65 lei
Mai precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus virarea sumelor
de mai sus din bugetul local al municipiului Brad la cele două centre bugetare pentru a fi
achitate persoanelor prevăzute în cele 4 anexe.
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 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 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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.5/2009 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.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului
privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor
economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2009.
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 primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile O.G.
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale aprobată prin Legea nr.
515/2002 precum şi a Legii nr. 27/2007 privind aprobarea O. U. G. nr. 61/2006 pentru
modificarea şi completarea O.U. G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, a iniŃiat un
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unui Program privind obligaŃiile şi
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru
buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2009 şi a unui program de măsuri privind
gestionarea deşeurilor în municipiul Brad.
Domnul primar menŃionează că aceste programe vizează măsuri necesare pentru
protecŃia şi conservarea mediului înconjurător, curăŃenia şi salubrizarea localităŃii,
păstrarea curăŃeniei şi respectarea normelor igienico – sanitare în instituŃii, unităŃi de
cultură şi sport, repararea şi întreŃinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor,
podeŃelor, curăŃarea şanŃurilor, a străzilor, pieŃelor a celorlalte locuri publice, transportul
şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor, curăŃarea faŃadelor locuinŃelor şi a altor construcŃii
amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora etc.
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că acest Program conŃine măsuri
extraordinare dealtfel, ca în fiecare an, dar este descurajant faptul că nu este împărŃită
responsabilitatea pentru efectuarea acestor servicii şi propune în acest sens stabilirea unei
anexe cu competenŃele instituŃiilor şi a persoanelor fizice în vederea tragerii la răspundere
pentru neîndeplinirea obligaŃiilor şi responsabilităŃilor prevăzute în programul prezentat.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că trebuie aplicate amenzi pentru
că altfel nu se rezolvă nimic.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui este primul supărat pe
nerespectarea programelor de curăŃenie şi atrage atenŃia PoliŃiei Comunitare să ia
măsurile ce se impun si să prezinte luna viitoare un raport cu sancŃiunile aplicate în acest
sens. Atrage atenŃia totodată şi doamnei Volf Nicoleta – responsabila cu AsociaŃiile de
Proprietari să-şi respecte programul de lucru şi de întâlniri cu preşedinŃii acestora.
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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 alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.6/2009 pentru aprobarea
Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice,
agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în
anul 2009.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Construire parc auto, service auto, spălătorie auto,
împrejmuire” în Brad sat Mesteacăn f.n. jud. 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere documentaŃia Plan
Urbanistic de Detaliu ,,Construire parc auto, service auto, spălătorie auto, împrejmuire” în
Brad sat Mesteacăn f.n jud. Hunedoara, beneficiarii fiind Bratima Valentin şi Bratima
Cătălina, precum şi Avizul tehnic nr. 8/1/18258 din 19 ianuarie 2009 a Comisiei locale
de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care propune aprobarea acestui Plan Urbanistic de Detaliu şi integrarea
acestuia în Planul Urbanistic General al municipiului Brad.
Mai menŃionează că obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad, sat
Mesteacăn f.n, jud. Hunedoara.
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.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian doreşte să i se precizeze dacă proiectul
este prevăzut cu bandă de preselecŃie.
Domnul consilier Hărăguş Constantin precizează că intrarea nu se face din drumul
naŃional ci se face prin spate, la drumul naŃional fiind gard închis.
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.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.7/2009 privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire parc auto, service auto, spălătorie auto,
împrejmuire” în Brad sat Mesteacăn, f.n. jud. Hunedoara
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind propunerea de evaluare
a activităŃii secretarului municipiului Brad pe anul 2008.
9

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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
837/15.01.2009 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului
Brad prin care se solicită iniŃierea unui proiect de hotărâre în vederea evaluării
performanŃelor profesionale ale secretarului municipiului Brad pentru anul 2008, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acordarea calificativului final pentru
activitatea desfăşurată în anul 2008 de către doamna Epure Agnes - secretar al
municipiului Brad.
În baza calificativului propus de către Consiliul local, primarul municipiului Brad
în conformitate cu prevederile art. 107 lit,,d” din HGR nr. 611/2008 va întocmi Raportul
de evaluare a performanŃelor profesionale individuale pentru aceasta pe anul 2008, în
baza obiectivelor şi a criteriilor de performanŃă stabilite de către HGR susmenŃionat.
Calificativele care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător
- satisfăcător
- bine
- foarte bine
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui este cel mai în
măsură pentru a i se acorda calificativul de FOARTE BINE întucât cunoaşte cel mai bine
meritele şi activitatea doamnei secretar al municipiului Brad – Epure Agnes.
Doamna preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea făcută - care este aprobată
cu unanimitate de voturi.
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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 8/2009 privind propunerea de
evaluare a activităŃii secretarului municipiului Brad pe anul 2008.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou
Regulament de organizare şi desfăşurare a activităŃii de transport în regim de taxi
pe teritoriul municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere referatul
nr.16620/2008 al Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport public de
persoane, transport în regim de taxi şi de închiriere din cadrul Primăriei municipiului
Brad prin care se propune aprobarea unui nou Regulament pentru activitatea de taximetrie
în municipiul Brad a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre. Mai menŃionează că
reactualizarea regulamentului a fost determinată de apariŃia unor acte normative care
reglementează acest sector de activitate. Mai precizează că odată cu intrarea în vigoare a
acestui Regulament se vor abroga prevederile art.3 din HCL nr. 40/2004, hotărâre prin
care a fost aprobat regulamentul anterior.
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că ar fi bine dacă s-ar găsi o
modalitate de constrângere pentru taximetrişti în vederea staŃionării în toate locurile de
aşteptare care au fost stabilite prin Hotărâre de consiliu local, deoarece toŃi staŃionează
buluc în zona pieŃei.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că într-adevăr ar trebui să li se
impună taximetriştilor respectarea întrutotul a Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a activităŃii de transport în regim de taxi precum şi Codul Rutier.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că este foarte greu de colaborat cu
taximetriştii, dumnealui purtând nenumărate discuŃii legate de ocuparea tuturor locurilor
de staŃionare, dar din păcate această activitate este greu de controlat, activitatea de control
fiind foarte dispersată (ARR, RAR, poliŃie....), administraŃia publică având minime
atribuŃii de control în trafic a acestora.Totodată atrage atenŃia Compartimentului
patrimoniu asupra măririi controlului în vederea achitării de către operatorii de taxi a
facturilor reprezentând concesionarea domeniului public al municipiului Brad şi solicită
totodată domnului Nicula Daniel Cornel inspector de specialitate din cadrul
Compartimentului autorizare, monitorizare, control, transport public local, transport
persoane în regim de taxi să intensifice activitatea de control asupra acestei activităŃi.
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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 alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.9/2009 pentru aprobarea unui
nou Regulament de organizare şi desfăşurare a activităŃii de transport în regim de
taxi pe teritoriul municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unui Punct
termic din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere clădirea în care a
funcŃionat Punctul termic nr. 17 situat în Brad, str. Horea a fost revendicată pe cale
judecătorească de către moştenitorii fostului proprietar, în baza Legii nr. 10/2001,
respectiv de către Paşcu Romeo şi Neagu Doina Corina, proces care s-a finalizat prin
retrocedarea clădirii.
Mai precizează că întrucât clădirea susmenŃionată a fost inventariată în domeniul
public al localităŃii fiind trecută în inventarul domeniului public la poziŃia 221 în anexa la
Hotărârea Consiliului local nr. 87/1999 a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus dezafectarea acestei clădiri de utilitate publică prin trecerea acesteia din domeniul
public în domeniul privat cu scopul de a fi predat actualilor proprietari.
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că acest punct termic nu a
fnc’ionat de fapt de peste 10 ani deservind doar Căminul de bătrâni de pe str. Horea care
între timp s-a şi mutat.
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 voturi 16 „pentru”, 1
consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 10/2009
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privind trecerea unui Punct termic din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
garsoniere din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului.
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
18831/22.12.2008 a doamnei Miclăuş Aurelia prin care solicită repartizarea unei locuinŃe,
întrucât a fost nevoită să părăsească domiciliul conjugal de pe str. Iazului, bl.30, sc.1,
ap.7 împreună cu fiul său în vârstă de 14 ani, datorită comportamentului violent al soŃului,
cu care este în divorŃ potrivit acŃiunii civile înregistrată la Judecătoria Brad.A iniŃiat acest
proiect de hotărâre în vederea repartizarea garsonierei având în vedere că doamna
Miclăuş Aurelia a fost de mai multe ori în audienŃă la primar, precizând că după e a fost
scoasă din apartamentul conjugal împreună cu fiul său s-a mutat la familia surorii sale
care locuieşte într-un apartament cu două camere, acceptându-i şederea pe o perioadă
scurtă. Mai menŃionează că doamna Miclăuş Aurelia solicită repartizarea garsonierei până
la finalizarea procesului de divorŃ respectiv partajul între ea şi fostul soŃ.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
În urma prezentări situaŃiei de către domnul primar, doamna preşedinte de şedinŃă
o roagă pe doamna secretar să distribuie buletinele de vot cu numele doamnei Miclăuş
Aurelia în vederea trecerii la vot secret. Doamna secretar distribuie buletinele de vot
pentru ca fiecare consilier să-şi poată exprima opŃiunea iar în urma numărării buletinelor
de vot de către doamna preşedinte împreună cu doamna secretar, cu 16 voturi pentru se
repartizează garsoniera nr. 15 doamnei Miclăuş Aurelia.
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 discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, cu voturi 16 „pentru”, 1
consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 11/2009
privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în
Brad str. Spitalului.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de publicitate între AsociaŃia Sportivă „Michael Autosport” Brad şi
Consiliul local al municipiului Brad.
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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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea înregistrată la
Primăria municipiului Brad sub nr. 1829/28.01.2009 a AsociaŃiei Sportive „Michael
Autosport” Brad prin care se solicită încheierea unui contract de publicitate între asociaŃia
susmenŃionată şi Consiliul local al municipiului Brad pentru publicitatea pe care o va face
atât Consiliului local Brad cât şi Primăriei municipiului Brad la Campionatul NaŃional de
Raliuri în anul 2009 a iniŃiat acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
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”, 1 abŃinere (Mureş Mihai), 1
consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.12/2009
privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între AsociaŃia Sportivă
„Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 2
din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 142/2008 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiŃii „Modernizare
străzi în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara străzile Golceşti, Răbăreasa,
Tudorăneşti.
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
1890/28.01.2009 al Compartimentului relaŃii cu publicul, integrare europeană prin care se
face cunoscut că Studiul de fezabilitate privind modernizarea străzilor Golceşti,
Răbăreasa, Tudărăneşti a fost depus la AgenŃia NaŃională a Zonelor Miniere Bucureşti
unde a trecut de faza de selectare şi evaluare propunând totodată modificarea Devizului
general pentru această investiŃie, datorită cursului valutar.
Mai menŃionează că în urma modificării Devizului General valoarea totală a
obiectivului de investiŃii va fi de 639,35 mii USD cu TVA în loc de 598,89 mii USD cu
TVA respectiv 1470,50 mii lei în loc de 1407,39 mii lei. Deasemenea, mai precizează că
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se schimbă procentele de contribuŃii ale ANDZM, a bugetului local respectiv a
beneficiarilor astfel:
90%, respectiv 1336,818 mii lei, în loc de 1266,65 mii lei grant prin ANDZM;
8%, respectiv 106,946 mii lei, ]n loc de 112,59 mii lei, contribuŃia bugetului local;
2% respective 26,736 mii lei, în loc de 28,15 mii lei contribuŃia în bani a
beneficiarilor obiectivului, în baza unor acorduri de plată.
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.
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 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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă
Hotărârea nr.13/2009 pentru modificarea
articolului 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 142/2008 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiŃii
„Modernizare străzi în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara străzile Golceşti,
Răbăreasa, Tudorăneşti.
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume Raportul Serviciului
de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local Brad care a fost depus spre
studiu în camera de consiliu şi de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume Raportul de
activitate al PoliŃiei Comunitare Brad pe anul 2008 care a fost depus spre studiu în
camera de consiliu şi de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Analizarea şi
discutarea unor cereri şi adrese:
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că adresele care urmează au acelaşi
obiect şi ar fi bine dacă s-ar discuta în bloc.
- cererea nr. 1073/2009 a doamnei UŃescu Gabriela prin care se solicită
un aviz de principiu pentru compensarea cheltuielilor pentru plata chiriei cabinetului din
valoarea investiŃiei făcută pentru dotarea cabinetului cu geamuri termopan.
- cererea nr.19114/2008 a SC ALBALUX SRL BRAD prin care se solicită
un aviz de principiu pentru compensarea cheltuielilor cu materialele care au fost utilizate
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pentru lucrări de modernizare a spaŃiului comercial deŃinut în chirie de către societatea
sus amintită.
- cererea nr.8920/2008 a doamnei Sandu Daniela prin care se solicită un
aviz de principiu pentru compensarea cheltuielilor cu materialele care au fost utilizate
pentru lucrări de modernizare a spaŃiului comercial deŃinut în chirie de către societatea
sus amintită.
- cererea nr.11334/2008 a doamnei Pop Vasilica prin care se solicită un
aviz de principiu pentru compensarea cheltuielilor cu materialele care au fost utilizate
pentru lucrări de modernizare a spaŃiului comercial deŃinut în chirie de către societatea
sus amintită.
- cererea nr.18754/2008 a doamnei Gligor Viorica prin care se solicită un
aviz de principiu pentru compensarea cheltuielilor cu materialele care au fost utilizate
pentru lucrări de modernizare a spaŃiului comercial deŃinut în chirie de către societatea
sus amintită.
În urma anlizării acestor adrese domnii consilieri de comun acord au hotărât
amânarea acestor solicitări până după aprobarea bugetului local pentru anul 2009.
- cererea nr.19065/2008 a domnului Oprean Ioan prin care se solicită un
aviz de principiu în vederea aprobării unei suprafeŃe de cca 10 mp teren pentru spaŃiu
comercial de tip fast food pe domeniul public în zona autogării Brad, cu precizarea că are
şi acordul vecinilor pentru desfăşurarea unei astfel de activităŃi. În urma analizării acestei
adrese domnii consilieri au stabilit să se indice câteva locaŃii de amplasare a acestui
chioşc.
- cererea nr.501/2009 a Î.F.MiheŃ Maria Fast Food prin care se solicită
un aviz de principiu în vederea închirierii unei suprafeŃe de cca 15mp de teren public
pentru amplasarea unei autorulate de 5 x 2mp, în vederea desfăşurării unei activităŃi
comerciale stradale cu profilul patiserie, cu precizarea că autorulata este echipată
corespunzător norelor europene şi nu necesită racordarea la reŃelele de utilităŃi publice cu
excepŃia branşamentului electric. În urma analizării acestei adrese domnii consilieri au
stabilit că în momentul de faŃă să-şi amplaseze rulota între proprietatea doamnei Savu şi
firma de curierat până la găsirea unei alte locaŃii adecvate.
- adresa nr.8/2009 a domnului June Daniel prin care se solicită un aviz de
principiu pentru amplasarea unui chioşc în scopul comercializării de ziare şi papetărie în
zona Poştei din municipiul Brad. Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar trebui să
prezinte portofoliul de chioşcuri pe care le deŃin sau să vină cu un chioşc care să
îndeplinească cerinŃele impuse.
- adresa nr. 505/28.01.2009 a Spitalului municipal Brad prin care se
solicită acordarea avizului de principiu pentru realizarea investiŃiei „ReparaŃie capitală” –
modernizare ambulatoriu – mansardare, refacere sistem încălzire, lift exterior, rezervor
subteran apă potabilă cu precizarea că această investiŃie se va realiza din fondurilr
Ministerului SănătăŃii pe măsura primirii acestora. Domnii consilieri, în urma analizării
celor solicitate dau avizul de principiu.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Diverse.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan ridică mai multe probleme:
- preŃul stabilit pentru închirierea Căminului cultural Valea Brad, solicitând în acest
sens încheierea unei ConvenŃii tip care să-i fie distribuită şi dumnealui pentru a avea
posibilitatea de recuperare a pagubelor produse.
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- repararea staŃiei de autobuz deoarece este aproape răsturnată de jumătate. Domnul
primar Florin Cazacu precizează că în cel mai scurt timp va fi refăcută.
- tăierea plopilor de pe marginea văii. Domnul primar Florin Cazacu precizează că
s-au făcut deja demersurile premergătoare în vederea tăierii tuturor arborilor ce reprezintă
pericol .
Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.01.2009.

Brad, 30.01.2009

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ
CHIŞ ALEXANDRA

SECRETAR
EPURE AGNES
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