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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 30 martie  2010  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară 
din data de 30 martie 2010 s-a făcut în data de 25.03.2010 prin DispoziŃia nr. 
489/25.03.2010 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 
şi art.68 (1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare. 

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

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 25.03.2010 conform 
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea 
invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali,  1 consilier decedat (Costina 
Ionel  Zeno) . 

A  mai participat  delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, 
angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai 
municipiului Brad. 

În calitate de invitaŃi au participat domnul Paşcu Gavrilă – director al 
Colegiului NaŃional „Avram Iancu”  Brad, domnul Dărău Gheorghe – director al 
SC Acvacalor SA Brad,  doamna Laura Vârdea – contabil - şef al SC Acvacalor 
SA  Brad şi domnul Boghean Emilian – consilier juridic al SC Acvacalor 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, îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia 
imnul naŃional al României . 

În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare  procesul 
verbal al şedinŃei ordinare din data de 26.02.2010. 

Doamna secretar Epure Agnes solicită domnilor consilieri să facă propuneri 
pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă avându-se în vedere că domnul consilier 
Hărăguş Marin Constantin a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2009 
pentru o perioadă de 3 luni. 

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca domnul consilier Kiszely 
Fabius Tiberiu să fie ales preşedinte de şedinŃă – dumnealui fiind următorul 
consilier înscris în ordine  alfabetică - propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
           Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire 
proiectului ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local –
iniŃiat de primarul municipiului Brad . 
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2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  DocumentaŃiei tehnico-economice 
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ ÎmbrăcăminŃi 
bituminoase uşoare DC-10 - (DN76) –  Valea Bradului –Potingani  km 5+300- km 
7+300 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara –iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  DocumentaŃiei tehnico-economice 
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ÎmbrăcăminŃi 
bituminoase uşoare DC16 Brad - (DN76) – Ruda Brad km 2+100- km 5+400 
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara –iniŃiat de primarul municipiului Brad  

4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii 
din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase 
sezoniere –iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru organizarea  
Festivalului NaŃional de Umor „Liviu Oros” – secŃiunea Brad –iniŃiat de primarul 
municipiului Brad . 

6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad –iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Schimbare destinaŃie clădire –din  locuinŃă în spaŃiu comercial”  amplasat în 
municipiul  Brad, str. Liceului, nr. 25  –iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat  
între Consiliul local al municipiului Brad şi  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului Hunedoara –iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

10. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de asociere nr. 
13214/2009 încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi  AsociaŃia 
Sportivă ,,Metalul” Crişcior – iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru participarea  
Clubului Empi Karate Brad la competiŃiile interne şi internaŃionale în anul 2010–
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru participarea  
domnului Mihai Câmpeanu reprezentantul AsociaŃiei Sportive „Michael 
Autosport” Brad la competiŃiile sportive din cadrul Campionatului  NaŃional de 
Raliuri şi Viteză  în anul 2010 –iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

13. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 20/2010 privind 
exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală 
a municipiului Brad –iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
  14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitaŃii publice cu 
preselecŃie pentru vânzarea pe picior a unui volum de masă lemnoasă  din pădurile 
proprietatea  municipiului Brad –iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

15.  Raport privind activitatea Serviciului PoliŃia Comunitară în anul 2009. 
16. Raport privind activitatea asistenŃilor personali ai persoanelor cu 

handicap pe semestru II al anului 2009. 
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 17. Informarea nr. 5376 /2010 a consilierului juridic al Consiliului local 
Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local 
Brad este parte.     
          18. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  

- Adresa nr. DPC/5405/08.03.2010  a SocietăŃii NaŃionale de transport gaze 
naturale „TRANSGAZ” SA Mediaş; 

- Adresa nr. 725/10.03.2010 a SC Acvacalor SA Brad; 
- Adresa nr. 29/12.03.2010 a Centrului de ExecuŃie Bugetară nr. 2 Brad; 
- Cererea nr. 3616/23.02.2010 a dr. UŃescu Gabriela; 
- Adresa nr. 11685/25.02.2010 a Primăriei municipiului Vulcan; 
- Referat nr. 11/24.03.2010  a Casei de Cultură Brad;   
- Adresa nr. 560/2010 – OrganizaŃia Religioasă Martorii lui Iehova 

            19. Diverse.  
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru 

modificarea sau completarea  Proiectului Ordinii de zi. 
Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului   

ordinii de zi cu:  
Două contracte de asistenŃă juridică ; 
Scrisoarea primarului pe anul 2010. 
Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării 

proiectul ordinii de zi împreună cu completările propuse care este aprobat cu 
unanimitate de voturi.    

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încetarea 
mandatului unui consilier local . 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a Referatului constatator 
întocmit de primarul municipiului Brad împreună secretarul municipiului Brad.  
            Domnul primar Florin Cazacu precizează că face cunoscut că în data de 24 
februarie 2010 a survenit decesul domnului consilier Costina Ionel Zeno, fapt 
pentru care propunem încetarea mandatului acestuia din Consiliul local al 
municipiului Brad. 
  Încetarea mandatului se propune în conformitate  cu prevederile art. 9 alin. 
2 lit. ,,i” şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările ulterioare. 
  Totodată  se propune declararea vacantării postului de consilier local din 
Consiliul local al municipiului Brad . 
 Consiliul local Brad conform legislaŃiei în vigoare va numi pe următorul 
candidat de pe Lista de candidaturi, cu care Partidul Social Democrat a participat la 
alegerile locale din luna iunie 2008, la şedinŃa Consiliului local din cursul lunii 
aprilie 2010. 

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat.  

 Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul  Compartimentului juridic al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

 Nefiind   discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier 
decedat (Costina Ionel Zeno), se adoptă Hotărârea nr.27/2010  privind încetarea 
mandatului unui consilier local . 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea  
DocumentaŃiei tehnico-economice (faza DALI) şi a Devizului general pentru 
obiectivul de investiŃii „ ÎmbrăcăminŃi bituminoase uşoare DC-10 - (DN76) –  
Valea Bradului –Potingani  km 5+300- km 7+300 municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că starea actuală 
a DC 10 Valea  Bradului  pune în pericol circulaŃia rutieră s-a comandat realizarea 
unei documentaŃii tehnico-economice privind reabilitarea acestui drum comunal pe 
porŃiunea între  km 5+300 şi km 7+300. 

DocumentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC PROCONS 
INVEST SRL DEVA, conform proiectului  nr. 109/2009. 

FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice 
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ ÎmbrăcăminŃi 
bituminoase uşoare DC 10 (DN 76) – Valea Bradului km 5+300 - km 7+300 
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara în valoare totală de 2489,72 mii lei inclusiv 
TVA, din care C+M în valoare de 2.206,41 mii lei inclusiv TVA.. 

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

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că suma propusă 
pentru realizarea acestor proiecte este foarte mare, mai ales că se vor realiza în 
afara localităŃii. Solicită Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad  ca de acum încolo să studieze mai 
profund  şi să ofere mai multe informaŃii prim  Avizul tehnic pe care îl prezintă, să 
facă acest lucru cu mai mult simŃ al răspunderii şi  nu să scrie două rânduri ca în 
cel prezentat. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui consideră suma de 2 
mld. Lei care va fi alocată pentru realizarea a 2 km de drum comunal  extrem de 
mare. Solicită Compartimentului de specialitate să-i prezinte opinii scrise cu 
privire la acest aspect şi totodată o întâlnire cu arhitectul executant. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită retragerea acestui proiect de hotărâre 
şi a celui care urmează  de pe ordinea de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea  DocumentaŃiei tehnico-economice (faza DALI) şi a Devizului general 
pentru obiectivul de investiŃii „ ÎmbrăcăminŃi bituminoase uşoare DC-10 - (DN76) 
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–  Valea Bradului –Potingani  km 5+300- km 7+300 municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara. 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice 
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ÎmbrăcăminŃi 
bituminoase uşoare DC16 Brad - (DN76) – Ruda Brad km 2+100- km 5+400 
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara –solicitare aprobată cu unanimitate de voturi. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin 
licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în 
vederea amenajării unor terase sezoniere. 

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

 Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererile 
agenŃilor economici cu profil de alimentaŃie publică de a amenaja terase sezoniere 
în municipiul Brad în perioada 15.04.2010- 31.10.2010, s-au identificat cu ajutorul 
Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad, un număr de 18 amplasamente. 

 Cele 18 amplasamente vor fi închiriate în urma  unor licitaŃii publice care se 
vor realiza în baza Caietului de sarcini pe care l-am propus a fi aprobat prin 
articolul 2 al proiectului de hotărâre. LicitaŃia se va organiza de către comisia 
propusă în art. 3 al proiectului de hotărâre formată din 5 persoane . 

 De asemenea a  propus ca cele 18 terase să fie amenajate cu mochetă de 
trafic intens şi delimitate cu pomi ornamentali  sau ghivece de flori pentru a da un 
aspect cât mai plăcut spaŃiului. 

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

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

Domnul primar Florin Cazacu pune în vedere Comisiei de licitaŃie să solicite 
fiecărui participant la licitaŃie câte un plan de situaŃie cu amplasamentul şi totodată 
pune în vedere Compartimentului Patrimoniu să prezinte câte o fotografie cu 
imaginea amplasamentului înainte şi după licitaŃie. 

Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin propune ca din comisia de 
licitaŃie să facă parte domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian - propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi . 
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Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi  cu 16 voturi „pentru”, 
1 consilier decedat (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.28/2010 privind 
închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al 
municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.   

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume 
pentru organizarea  Festivalului NaŃional de Umor „Liviu Oros” – secŃiunea 
Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că în Programul 
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul 
Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 1/2010 a fost cuprinsă 
acŃiunea Festivalul NaŃional de Umor ,,Liviu Oros” – secŃiunea Brad, în cadrul 
Programului ,,Serbările Primăverii – EdiŃia a VI-a”, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 3000 lei din bugetul municipiului 
Brad din capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie pentru desfăşurarea 
acestei acŃiuni. 

Festivalul NaŃional de Umor ,,Liviu Oros” secŃiunea BRAD se va desfăşura 
în luna martie 2010 la Casa de Cultură a municipiului Brad, cu participarea unor 
personalităŃi ale vieŃii culturale şi literar umoristice de talie naŃională cum ar fi: 
actorul Dorel Vişan – directorul Teatrului NaŃional Cluj Napoca, Cristian CheşuŃ – 
decanul Academiei de Arte şi Design Cluj, Cristian Vecerdea –portretist, Gabriel 
Rusu – desene umoristice în nisip – proiecŃie, Eugen Albu – epigramist, Cornel 
Udrea – scriitor de literatură umoristică, Cristian Topan – preşedintele Uniunii 
Caricaturiştilor din România şi alŃii.   

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  
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Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că trebuie menŃinută tradiŃia 
acestui eveniment cultural care  oricum  se desfăşoară doar o dată pe an o dată pe 
an  cu toate că mulŃi aduc critici. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că din păcate la aceste evenimente 
participă foarte puŃini oameni. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serviciului Buget, FinanŃe, Contabilitate, Impozite şi Taxe 
Locale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier 
decedat (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 29/2010  privind alocarea 
unor sume pentru organizarea  Festivalului NaŃional de Umor „Liviu Oros” – 
secŃiunea Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea 
inventarului domeniului privat al municipiului Brad 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Referatul nr. 
5287/23.03.2010 al Compartimentului Patrimoniu se  face cunoscut că în cursul 
lunii martie 2010 s-au  identificat două parcele de teren în municipiul Brad 
proprietatea Statului Român care nu au fost revendicate la Legea nr. 18/1991 şi 
nici la Legea nr. 10/2001. 
 FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad cu cele 
două parcele.  

Una din parcele are o suprafaŃă de 288 mp. este situată în Brad str. 1 
Decembrie 1918  şi se identifică prin nr. cadastral 128/a înscrisă în CF nr. 60964 , 
iar a doua parcela are o suprafaŃă de 176 mp. şi este situată tot pe str. 1 Decembrie 
1918 şi se identifică prin nr. cadastral 129 înscrisă în CF nr. 60965 provenită din 
CF nr. 3200 . 

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

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

Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune completarea inventarului 
domeniului privat cu încă o parcelă de 54 mp. care s-a identificat de ultimă oră 
printr-o documentaŃie topografică– propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 



 8 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-au mai identificat şi alte 
parcele în municipiul Brad pentru care se va comanda întocmirea unor 
documentaŃii  pentru a se realiza parcări publice. 

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

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 30/2010 privind 
completarea inventarului domeniului privat al municipiului 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 . 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că   având în vedere propunerile 
făcute de către Consiliile de AdministraŃie ale 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 lunile  
ianuarie şi februarie 2010  în sumă totală de 5668 lei după cum urmează: 
- Şcoala Generală ,, Mircea  Sântimbreanu” Brad                 2091    lei 
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad                    2252    lei                                                      
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad (lunile XI, XII )       325    lei 
 Mai precizaeză că în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus 
decontarea drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după 
virarea sumelor din bugetul local al municipiului 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 Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş 
Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită să i se precizeze care este 
sursa acestor sume care se atribuie decontării personalului didactic pentru 
transport. 
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că sursa acestor bani este bugetul 
local al municipiului Brad. O întreabă pe doamna secretar ce se poate întâmpla 
dacă nu se vor mai aloca aceşti bani. 

Doamna  Epure Agnes – secretar al municipiului Brad precizează că acest 
drept este conferit de art.104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului 
didactic cu modificările şi completările ulterioare precum şi a art. 51 din Contractul 
colectiv de muncă unic la nivelul Inspectoratului JudeŃean Hunedoara 2009-2010. 

Mai precizează că în cazul în care aceste sume nu se vor aloca unităŃile 
şcolare pot să facă acŃiune în instanŃă împotriva Consiliului local al municipiului 
Brad şi a Primarului municipiului Brad. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în viitor va apărea o nouă 
Lege a învăŃământului. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno)  se adoptă Hotărârea nr. 33/2010 privind 
probarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăŃământ care 
solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă  
în municipiul Brad şi retur. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaŃie clădire – din  locuinŃă în spaŃiu 
comercial”  amplasat în municipiul  Brad, str. Liceului, nr. 25 .  

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere documentaŃia 
privind realizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,Schimbare 
destinaŃie clădire – din locuinŃă în spaŃiu comercial”  amplasat în municipiul  Brad, 
str. Liceului, nr. 25, conform Proiectului nr. 2/2009  întocmit de arh. Veniamin 
Gomboşiu,  precum şi Avizul tehnic nr. 8/3 din 16.03.2010 al  Comisiei  locale de  
Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic de Detaliu . 

Mai precizează  că beneficiarul proiectului este SC COROLA  FARO SRL şi 
obiectivul  urmează a fi realizat  în municipiul Brad str. Liceului, nr. 25. 

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, şi 1 consilier 
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decedat (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.32/2010 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaŃie clădire –din  locuinŃă în 
spaŃiu comercial”  amplasat în municipiul  Brad, str. Liceului, nr. 25.     
       Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Acord de parteneriat  între Consiliul local al municipiului Brad şi  
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara. 

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

 Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa  nr. 
4027/02.03.2010 a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Hunedoara prin care se solicită încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul 
local al municipiului Brad şi  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea încheierii acestui acord de parteneriat. 
 Acordul de parteneriat presupune colaborarea, implicarea, promovarea şi 
mediatizarea ,,Campaniei de informare privind protecŃia şi promovarea drepturilor 
şi libertăŃilor fundamentale ale omului – identificarea nevoilor de sprijin familial”. 
 Această campanie de informare va permite o mai bună cunoaştere a 
serviciilor sociale oferite, responsabilizarea comunităŃii şi conştientizarea 
cetăŃenilor privind drepturile sociale. 
 În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului 
pentru a semna Acordul de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi  
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara. 

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad.  
          Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier 
decedat (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.33/2010 privind aprobarea 
încheierii unui Acord de parteneriat  între Consiliul local al municipiului 
Brad şi  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Hunedoara . 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea 
contractului de asociere nr. 13214/2009 încheiat între Consiliul local al 
municipiului Brad şi  AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
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  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
1/12.10.2010 a AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior prin care se solicită 
prelungirea contractului de asociere încheiat între Consiliul local  Brad şi AsociaŃia 
Sportivă   „Metalul” Crişcior  pe anul 2010 a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care a propus prelungirea contractului de asociere nr. 13214/2009 cu încă un 
an printr-un act adiŃional. 
 Mai precizează că prelungirea acestui contract  presupune continuarea 
activităŃii asociaŃiei sportive la nivelul Ligii a IV-a cu echipe de juniori şi seniori 
care au o tradiŃie de peste 30 de ani. 
 A mai propus de asemenea alocarea unor fonduri din bugetul local al 
municipiului Brad de la subcapitolul bugetar cultură, recreere, religie respectiv 
subcapitolul sport lăsând la latitudinea comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al municipiului Brad să stabilească suma. 

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

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

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că în urma discuŃiilor 
purtate, Comisia buget-finanŃe este de acord cu prelungirea contractului  cu 
condiŃia alocării a 50% din cât s-a solicitat adică suma de 4000 lei. 

Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 
Domnul consilier Mureş Mihai întreabă de ce pentru două echipe care joacă 

în aceeaşi ligă, cuantumul sumei alocate este atât de diferit. 
Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 

însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale  
şi a Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad.  

  Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 34/2010 privind 
prelungirea contractului de asociere nr. 13214/2009 încheiat între Consiliul 
local al municipiului Brad şi  AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume 
pentru participarea  Clubului Empi Karate Brad la competiŃiile interne şi 
internaŃionale în anul 2010–iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
55/15.03.2010 a Clubului Empi Karate Brad prin care solicită un sprijin financiar 
pentru participarea la competiŃiile interne şi internaŃionale în cursul anului 2010 a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea unei sume din 
bugetul local al municipiului Brad, de la capitolul bugetar „cultură, recreere şi 
religie”  respectiv subcapitolul „sport”. 
  Mai precizează că lasă la latitudinea Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, 
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement stabilirea 
cuantumului sumei.  
 MenŃionează că la Empi  Karate Club Brad activează elevi ai  Şcolii Mircea 
Sântimbreanu Brad, ai Şcolii „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi ai Colegiului 
NaŃional „Avram Iancu” Brad cu vârsta cuprinsă între 11 şi 17 ani. 

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

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

Domnul  consilier local Circo Aurel Vasile precizează că în urma analizării,  
comisia a propus acordarea sumei de 1000 lei. 

Doamna consilier Sim Mihaela precizează că aceşti copii vor să plece în 
Italia la Campionatul European şi ce fac doar cu 1000 lei precizând că merită mai 
mult. Domnul consilier Ştefan Bogdan precizează că suma propusă este prea mică, 
comparativ şi cu sumele alocate pentru celelalte cluburi sportive.  

Domnul primar Florin Cazacu solicită antrenorului  - domnul Albulescu 
Marius care este prezent  în sală să precizeze care ar fi costul pe elev şi câŃi elevi  
se vor deplasa în Italia. 

Domnul Marius Albulescu precizează că,  pe copil costul este de 200/250 
euro. Mai precizează că ei nu solicită o sumă anume, Consiliul local să aprobe 
oricât, în limita posibilităŃilor financiare. 

Domnul primar Florin Cazacu propune alocarea sumei de 2500 lei- 
propunere pe care domnul preşedinte de şedinŃă o supune aprobării şi cu 
unanimitate de voturi se aprobă alocarea sumei de 2500 lei. Domnul primar 
precizează că fiecare copil care va merge la Campionat va mai primi sponsorizare 
câte 100 euro de la câte un sponsor identificat de dumnealui. 
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Domnul consilier Ştefan Bogdan precizează că suma propusă este prea mică, 
comparativ şi cu sumele alocate pentru celelalte cluburi sportive.  

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

  Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.35/2010 privind 
alocarea unei sume pentru participarea  Clubului Empi Karate Brad la 
competiŃiile interne şi internaŃionale în anul 2010. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  alocarea unei sume 
pentru participarea  domnului Mihai Câmpeanu  reprezentantul AsociaŃiei 
Sportive „Michael Autosport” Brad la competiŃiile sportive din cadrul 
Campionatului  NaŃional de Raliuri şi Viteză  în anul 2010 –iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 1/19.01.2010 
AsociaŃia „MICHAEL AUTOSPORT” Brad solicită încheierea unui contract de 
publicitate între Consiliul local al municipiului Brad şi această asociaŃie pentru 
participarea la competiŃiile sportive în cadrul campionatului naŃional de raliuri şi 
viteză pe trasee montane  grupa A în anul 2010. 
 Întrucât prin Memorandumul Guvernului nr. 398/2010 se interzice categoric 
încheiere de contracte de publicitate începând cu data de 17.02.2010 până la data 
de 17.07.2010, a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus  alocarea unor 
fonduri asociaŃiei din bugetul local al municipiului Brad de la capitolul „cultură, 
recreere, religie” respectiv subcapitolul „sport”. 
 Mai precizează că lasă  la latitudinea  Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, 
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement stabilirea 
cuantumului sumei .  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  
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Domnul preşedinte de şedinŃă solicită acordul domnilor consilieri pentru a-i 
da cuvântul domnului Mihai Câmpeanu – pilot care este în sală- se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul Mihai Câmpeanu precizează că suma de 20000 lei solicitată este 
infimă pe lângă  toate cheltuielile care se fac  cu un autoturism de raliuri. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că această sumă nu se 
poate aloca unei singure persoane pentru a-i satisface hobbiul personal. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că în urma discutării în 
comisie s-a propus alocarea unei sume individualizat pe fiecare acŃiune. 

Domnul consilier Radovici precizează că suma solicitată este prea mare şi 
propune acordarea sumei de 5000 lei, urmând a se mai aloca şi alte sume ulterior. 

Această propunere se supune aprobării şi cu unanimitate de voturi se aprobă 
acordarea alocării sumei de 5000 lei pentru participarea domnului Mihai 
Câmpeanu reprezentantul AsociaŃiei Sportive „Michael Autosport” Brad la 
competiŃiile sportive din cadrul Campionatului  NaŃional de Raliuri şi Viteză  în 
anul 2010 –iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

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

 Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 36/2010  privind 
alocarea unei sume pentru participarea domnului Mihai Câmpeanu  
reprezentantul AsociaŃiei Sportive „Michael Autosport” Brad la competiŃiile 
sportive din cadrul Campionatului  NaŃional de Raliuri şi Viteză  în anul 2010 
–iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  pentru revocarea H.C.L. 
nr. 20/2010 privind exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de masă 
lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru unităŃile şcolare şi 
preşcolare din municipiul Brad  care se încălzesc cu lemne,  abia în cursul lunii 
februarie 2010 s-au tăiat lemnele care au fost repartizate prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 140 din 30 noiembrie 2009, astfel încât cantitatea de masă lemnoasă  
repartizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 26 februarie 2010 nu mai 
este necesară. 

Cantitatea de masă lemnoasă repartizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
20/2010 va fi valorificată prin licitaŃie fapt pentru care am propus revocarea H. C. 
L. nr. 20/2010  privind  exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de masă lemnoasă 
din pădurea comunală a municipiului Brad. 

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat.   
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Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul  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, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.37/2010  pentru 
revocarea H.C.L. nr. 20/2010 privind exploatarea şi valorificarea unei 
cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
organizării unei licitaŃii publice cu preselecŃie pentru vânzarea pe picior a 
unui volum de masă lemnoasă  din pădurile proprietatea  municipiului Brad.  

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul 
viceprimarului municipiului Brad înregistrat sub nr. 5277/23.03.2010 prin care 
propune valorificarea prin vânzare a unor cantităŃi de masă lemnoasă din pădurile 
proprietatea publică a municipiului Brad am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care a propus: 
 - vânzarea prin licitaŃie publică cu preselecŃie pe picior către agenŃii 
economici atestaŃi pentru activitatea de exploatări forestiere a cantităŃii de 273 mc 
de masă lemnoasă  potrivit actelor de punere în valoare de către Ocolul Silvic Baia 
de Criş. 
 Astfel Ocolul Silvic Baia de Criş a pus în valoare o cantitate de: 

a) 150 mc de masă lemnoasă prin Actul de punere în valoare nr. 
3173/2010 din UP nr. 3 Baia de Criş  localizată în pădurea Birtin - Blidaru. 

b) 87 mc de masă lemnoasă prin Actul de punere în valoare  nr. 
3194/2010 din UP nr. 2 Brad localizată în pădurea Potingani. 

c) 32 mc de masă lemnoasă prin Actul de punere în valoare nr. 
3208/2010 din UP 2 Brad localizată în pădurea Potingani – Cocoşul. 

În art. 2 al proiectului de hotărâre a propus ca licitaŃia şi valorificarea masei 
lemnoase să se organizeze de către Ocolul Silvic Baia de Criş în virtutea 
Contractelor de administrare pe care le avem încheiate cu acest Ocol. 

Totodată a propus  ca preŃul de pornire al licitaŃiei să nu fie mai mic decât 
cel prevăzut în Actele de punere în valoare a masei lemnoase. Astfel  pentru 
cantitatea de 154 mc de fag a propus preŃul minim de 5634,79 lei , pentru cantitatea 
de 87 mc de cireş a  propus preŃul minim de 14470, 00 lei iar pentru cantitatea de 
32 mc de fag a propus preŃul minim de   1306,58 lei. 

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat.   

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  
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Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

  Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.38/2010  privind 
aprobarea organizării unei licitaŃii publice cu preselecŃie pentru vânzarea pe 
picior a unui volum de masă lemnoasă din pădurile proprietatea  municipiului 
Brad. 

Se trece la următorul punct şi anume Raport privind activitatea 
Serviciului PoliŃia Comunitară în anul 2009 de care domnii consilieri au luat act. 

Se trece la următorul punct şi anume Raport privind activitatea 
asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestru II al anului 2009 
de care domnii consilieri au luat act . 

 Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 5376/2010 a 
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul 
instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local Brad este parte prin care se 
aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de 
judecată şi în care este citat Consiliul local al municipiului Brad, faŃă de care 
domnii consilieri au luat act. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită consilierului juridic 
lămuriri cu privire la cauza  SC LUCKONSTRUCT SRL. Mai precizează că pentru 
şedinŃa de consiliu viitoare să fie prezentat şi dosarul de instanŃă. 

Domnişoara consilier juridic David Mihaela precizează că prin Cererea de 
chemare în judecată  s-a solicitat obligarea emiterii a trei autorizaŃii de funcŃionare 
pentru transport în regim de taxi şi obligarea la plata de daune materiale în sumă e 
70000 lei, daune  morale în sumă de 10000 lei şi cheltuieli de judecată. În cauză a 
fost încuviinŃată de către instanŃă proba  cu martori şi efectuarea unui raport de 
expertiză contabilă.  În urma judecării fondului cauzei instanŃa  a admis în parte 
acŃiunea reclamantei, obligă pe pârât Primarul municipiului Brad să emită 
autorizaŃii de funcŃionare în regim de taxi pentru trei autoturisme şi să plătească 
reclamantei suma de 104.307,2 lei cu titlu de daune şi suma de 5000 lei cheltuieli 
de judecată. Mai precizează că faŃă de Consiliul local acŃiunea se respinge. S-a 
formulat recurs. 

   Se trece la următorul punct şi anume  Analizarea şi discutarea  unor cereri 
şi adrese:  

-Adresa nr. DPC/5405/08.03.2010 a SocietăŃii NaŃionale de Transport 
Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA Mediaş  prin care se precizează că pe 
teritoriul municipiului Brad se realizează conducta de transport gaze naturale 
Mintia – Brad - Ştei, în conformitate cu proiectul tehnic P.T. nr. 659-2009. Se 
solicită punerea la dispoziŃie a 4 mp de teren, într-un loc stabilit de comun acord, 
pentru amplasarea robinetului de cuplare din care se poate monta racordul şi StaŃia 
de Reglare Măsurare Predare gaze naturale  de care domnii consilieri au luat act  cu 
precizarea că  aceasta este singura soluŃie viabilă pentru municipiul Brad; 

- Adresa nr. 725/10.03.2010 a SC Acvacalor SA Brad  prin care se 
răspunde la  adresa  nr. 319/02.02.2010, înregistrată la AFP Contribuabili Mijlocii 
sub nr. 1370/03.02.2010  prin care se precizează că odată cu cererea de suspendare 
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a executării silite prin poprire trebuie indicate bunurile libere de orice sarcini 
oferite în vederea sechestrării, sau alte garanŃii prevăzute de lege, la nivelul sumei 
pentru care s-a început executarea silită. Se pune în vedere că bunurile deŃinute în 
proprietate  sunt sechestrate şi de AVAS  şi nu pot constitui garanŃie. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că  SC ACVACALOR SA Brad 
are o datorie de 330 mld lei din care 150 mld. lei un credit garantat  2002 -2004 
nereturnat şi 130 mld lei obligaŃii la stat. Mai precizează că roagă juriştii Primăriei 
şi ai SC Acvacalor SA să studieze situaŃia,  să vină cu soluŃii. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că activitatea comisiei 
desemnată pentru a verifica activitatea SC Acvacalor SA Brad este aproape de 
final urmând ca la şedinŃa de consiliu următoare să fie prezentat Raportul scris. 

Se mai precizează că la nivelul SC Acvacalor SA Brad s-a creat o comisie 
care să care să se ocupe de Programul de restructurare a societăŃii. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine dacă s-ar încheia un 
contract de asistenŃă juridică  cu un avocat specializat în insolvenŃă. 

- Adresa nr. 29/12.03.2010 a Centrului de ExecuŃie Bugetară nr. 2 Brad  
prin care se informează Consiliul Local al Municipiului Brad că în cadrul unităŃii 
se realizează venituri proprii din închirierea spaŃiilor disponibile şi cazarea 
camerelor de la internat, pe baza ORDIN MI 3320/ 28.02.1996. Mai solicită să se 
comunice punctul de vedere cu privire la cine va încasa veniturile avându-se în 
vedere că  imobilele sunt doar în administrarea  unităŃilor de învăŃământ.  Domnii 
consilieri au luat act de această solicitare şi sunt de acord cu încasarea şi cheltuirea 
veniturilor de către  Centrul de execuŃie bugetară în baza unor justificări. 

- Cererea nr. 3616/23.02.2010 a dr. UŃescu Gabriela  prin care se solicită 
compensarea cheltuielilor cu chiria  pentru investiŃiile efectuate conform 
documentelor anexate ; În urma discuŃiilor purtate domnii consilieri precizează că 
ar fi indicată stabilirea unei întâlniri cu toŃi medicii de familie pentru a se găsi o 
soluŃie care să mulŃumească pe toată lumea. 

- Adresa nr. 11685/25.02.2010 a Primăriei municipiului Vulcan  prin care 
se comunică HCL nr. 8/2010  privind asocierea municipiului Vulcan prin Consiliul 
local cu JudeŃul Hunedoara, prin Consiliul JudeŃean şi cu unele unităŃi 
administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de 
dezvoltare intercomunitară  „Sistemul Integrat de Gestionare  a  Deşeurilor JudeŃul 
Hunedoara” faŃă de care domnii consilieri au luat act; 

- Referat nr. 11/24.03.2010  a Casei de Cultură Brad  prin care se aduce la 
cunoştinŃa domnilor consilieri că în data de 10.04.2010, este propusă a fi vernisată, 
la Casa de Cultură Brad, ExpoziŃia intinerantă  „CADRILATERUL  AURIFER AL 
TRANSILVANIEI - EXPLOATĂRILE MINIERE DE LA BRAD, BAIA DE 
ARIEŞ, BĂIłA ŞI BAIA DE CRIŞ”. Pentru desfăşurarea acestei acŃiuni se solicită 
aprobarea alocării sumei de 4000 de lei, din bugetul Casei de Cultură şi sunt de 
acord cu cele solicitate;   

- Adresa nr. 560/2010 – OrganizaŃia Religioasă Martorii lui Iehova prin  
care se solicită atribuirea cu titlu gratuit a unui teren intravilan, în suprafaŃă de 
aproximativ 800 mp, în zona centrală a oraşului, pentru construirea unui locaş de 
cult ce va putea fi folosit de enoriaşii locali din Brad,  de care domnii consilieri au 
luat act cu precizarea că în momentul de faŃă  nu este identificată nici o suprafaŃă 
de teren care să  poată fi pusă la dispoziŃie. 
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Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi şi anume Scrisoarea 
Primarului  care a fost depusă la materialele de şedinŃă în sala de consiliu,  de care 
domnii consilieri au luat act. 

Domnul primar Florin Cazacu mai informează  Consiliul Local că a mai 
încheiat un Contract de asistenŃă judiciară cu domnul avocat Muntean Viorel  
pentru a reprezenta Primăria municipiului Brad în cauza care face obiectul 
dosarului privind considerarea garanŃiei de participare a primăriei municipiului 
Brad la prima licitaŃie pentru cumpărarea sediului  Filialei Brad Min,  drept avans 
din întreaga sumă ce urma a fi plătită pentru achiziŃionarea imobilului. Mai 
precizează că la Tribunalul Hunedoara instanŃa a hotărât ca această garanŃie să fie 
considerată avans dar s-a făcut recurs de către lichidator, fapt pentru care nu a fost 
eliberat actul de adjudecare. MenŃionează că valoarea contractului de asistenŃă 
judiciară este de 1100 lei. Domnii consilieri sunt  de acord cu acest contract. 

Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că a mai încheiat un contract 
de asistenŃă judiciară cu domnul avocat Sicoie Vasile, în dosarul cu SC 
LUCKONSTRUCT SRL – recurs, contract a cărui valoare este de 2500 lei, bani pe 
care-i putem recupera din cheltuielile de judecată dacă vom câştiga procesul. 
Domnii consilieri sunt de acord cu acest contract. 

Se trece la următorul punct şi anume: 
DIVERSE  

 Domnul delegat sătesc solicită alocarea a două bănci pentru Biserica din 
Valea Brad. Domnul primar precizează că se vor aloca aceste bănci şi chiar în ziua 
următoare vor fi transportate acolo. 
 Domnul consilier Mureş Mihai precizează că trebuie  manifestată o mai 
mare atenŃie la prelungirea contractelor de închiriere la chiriaşii de la blocul 105 
Garsoniere pentru că nu e bine ca pentru unul să sufere toŃi, în sensul că dumnealui 
a fost informat că după sărbătorile pascale se va sista furnizarea apei la acel bloc. 
 Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că trebuie manifestată o mai 
mare atenŃie la aparatura de joacă pentru copii din parcurile aparŃinând 
municipiului Brad, deoarece există riscul producerii unor accidente. Mai 
precizează că ar trebui să se aplice amenzi şi preşedinŃilor AsociaŃilor de 
Proprietari care nu-şi fac deloc treaba pentru care sunt remuneraŃi. Nu iau măsuri 
pentru a face şi a păstra curat în zonele verzi. 
 Domnul primar precizează că pentru fiecare parc să fie repartizat prin 
DispoziŃia Primarului un funcŃionar care să răspundă de buna funcŃionare a 
acestora  în conformitate cu normele ISCIR . 
 Domnul consilier Ştefan Bogdan Mihai  precizează că dumnealui face parte 
din Consiliul de AdministraŃie al Colegiului NaŃional Avram Iancu Brad  dar 
dumnealui nu este chemat la şedinŃele Consiliului. Precizează că a fost chemat doar 
de vreo  două ori şi doreşte să i se precizeze de către domnul director de ce. 
 Domnul preşedinte solicită domnilor consilieri acordul pentru a da cuvântul 
domnului  Paşcu Gavrilă - director al Colegiului NaŃional Avram Iancu Brad care 
este prezent în sală – solicitare aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul director Paşcu Gavrilă  precizează că având în vedere că în 
Consiliul de administraŃie sunt foarte mulŃi membrii, s-a considerat că numai la 
şedinŃele mai importante să fie invitaŃi toŃi.  Ba, mai mult, precizează că la şedinŃa 
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din data de 7.11.2009  la care a participat, domnul consilier Ştefan Bogdan Mihai  
a avut o „atitudine neconformă” faŃă de problemele puse în discuŃie. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest lucru demonstrează încă o 
dată faptul că se ignoră Consiliul local. Mai precizează că va informa  
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Hunedoara cu privire la acest aspect în cel mai 
scurt timp. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise 
lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 
30.03.2010.      
 
Brad, 30.03.2010 
 
 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                                   Secretar   
       KISZELY FABIUS TIBERIU                                     EPURE AGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


