ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD

PROCES-VERBAL
încheiat azi 30 aprilie 2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de
30 aprilie 2009 s-a făcut în data de 24.04.2009 prin DispoziŃia nr.416/24.04.2009 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 25.04.2009 conform tabelului existent
la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri aflaŃi în funcŃie.
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.
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 27.03.2009
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 îl invită pe domnul consilier Ciur
Gheorghe să conducă lucrările şedinŃei de Consiliu local al municipiului Brad, deoarece a
fost ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2009 şi conform Regulamentului de organizare
şi funcŃionare a Consiliului local Brad va conduce lucrările şedinŃei de consiliu trei luni
consecutiv.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local
nr. 26/2009 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.
2. 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.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeŃe de teren proprietatea Statului
Român din intravilanul localităŃii în proprietatea actualului proprietar al locuinŃei conform
art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 87/1999
privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Brad atestată prin HGR nr.
1352/2001 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării plăŃii impozitului asupra mijloacelor
de transport de către SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Parcare publică auto
str. Spitalului,municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- avizele nr. 383/2009 şi 384/2009 ale Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării
- adresa nr. 2132/2009 a Consiliului JudeŃean Hunedoara
- adresa nr. 285/2009 a Centrului Regional de Formare Continuă pentru AdministraŃia
Publică Locală
- cererea nr. 6900/2009 a doamnei Coroi Livia
- raport de activitate pe anul 2008 al consilierului juridic din cadrul aparatului
permanent al Consiliului local al municipiului Brad
- informarea nr. 7085/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind
cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti
9. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la Proiectul
Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu propune completarea Proiectului Ordinii de zi cu
următoarele:
1-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad.
2-Adresa nr.1082/28.04.2009 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad.
3-Adresa nr.80/27.04.2009 a AsociaŃiei JudeŃene Sportul pentru ToŃi Hunedoara.
Nemaifiind alte modificări sau completări domnul preşedinte de şedinŃă supune
aprobării proiectul ordinii de zi cu completările făcute de domnul primar care este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi şi anume :Proiect de
hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009
privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al
municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere .
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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 că s-au identificat încă
două amplasamente în municipiul Brad, care ar putea fi folosite sub formă de terase
sezoniere, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus completarea Anexei nr. 1
la Hotărârea Consiliului local nr.26/2009 cu aceste două amplasamente.
MenŃionează că un amplasament este situat pe str. Avram Iancu bloc 42 lângă spaŃiul
comercial deŃinut cu chirie de către SC TRANSILVANIA INTERNAłIONAL SRL BRAD
şi are o suprafaŃă de 25,30 mp., iar celălalt amplasament este situat pe str. Republicii bloc 19
lângă spaŃiul comercial deŃinut cu chirie de către SC FLORA CIN SRL şi are o suprafaŃă de
7,20 mp.
Mai precizează că amplasamentele propuse pentru terasele sezoniere vor fi scoase la
licitaŃie în baza Caietului de sarcini care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.
26/2009, iar componenŃa comisie de licitaŃie va fi tot cea prevăzută şi aprobată prin
Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009.
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.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că după iniŃierea proiectului de
hotărâre s-a mai înregistrat o cerere din partea domnului Paul Vasile care solicită închirierea
unei suprafeŃe de 15 mp. teren în vederea amplasării unei miniterase sezoniere de tip fast
food în dreptul spaŃiului comercial de pe str. Republicii în vederea amplasării a 2 mese. În
urma analizării acestei cereri domnii consilieri sunt de acord cu aprobarea închirierii prin
licitaŃie publică a unei suprafeŃei de 12 mp teren propunând în acest sens completarea anexei
la proiectul de hotărâre cu încă un amplasament.
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 cu completarea propusă şi cu 17 voturi „pentru” ,
se adoptă Hotărârea nr.33/2009 pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului local nr. 26/2009 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din
domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, 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 martie 2009 în sumă totală de 8547,33 lei după
cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad
3408,23 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
1531,60 lei
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
2307,50 lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad
1300
lei
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, domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate,
cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului Buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.34/2009
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 următorului punct însris pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere legislaŃia în vigoare cu
privire la sprijinirea activităŃilor sportive de performanŃă, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul
local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior, care are ca scop de
activitate pregătirea a două echipe de fotbal – seniori şi juniori, precum şi depistarea şi
formarea unor sportivi de performanŃă.
Pentru o mai largă implicare a autorităŃilor locale în desfăşurarea, pregătirii şi susŃinerii
fotbalului, a considerat că este necesară încheierea unui Contract de asociere între Consiliul
local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior şi alocarea unor sume
din bugetul local acestei asociaŃii.
Prin încheierea acestui Contract de asociere în care se regăsesc drepturile şi obligaŃiile
părŃilor se va acorda un sprijin real sportului de performanŃă ( fotbal) .
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului
municipiului Brad pentru a semna Contractul de Asociere între Consiliul local al
municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior, iar în articolul 4 a propus
mărirea Consiliului Director al AsociaŃiei Sportive ,,Metalul” Crişcior cu încă doi membri,
din care unul din partea executivului - domnul primar Florin Cazacu îl propune pe domnul
viceprimar Circo Aurel Vasile şi unul din partea Consiliului local Brad, domnul consilier
Costina Ionel Zeno propunându-l pe domnul consilier Mureş Mihai având în vedere faptul că
acesta a fost preşedintele AsociaŃiei timp de peste 30 de 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 cu precizarea că
membrii comisiei nu sunt de acord în ceea ce priveşte alocarea bugetară solicitată , 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 Costina Ionel Zeno are mai multe nelămuriri şi anume:
1. Dacă se va face sport de performanŃă;
2. CâŃi oameni vor merge să asiste la aceste meciuri;
3. Din ce categorie de vârstă fac parte cei care vor juca fotbal acolo.
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Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că avându-se în vedere faptul că Consiliul
local al municipiului Brad a sprijinit financiar mai multe activităŃi sportive ar fi bine să
sprijinim şi această asociaŃie cu toate că solicitarea lor a venit cu întârzâiere. Mai precizează
că şi baza materială pentru desfăşurarea activităŃii sportive este tot a municipiului Brad.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că ar trebui să se găsească o
soluŃie pentru schimbarea denumirii din „Metalul Crişcior” în „Metalul Brad”. Mai
precizează că dumnealui a citit foarte atent proiectul de contract prezentat dar nici unde nu
este stipulată vreo obligaŃie a echipei în ceea ce priveşte promovarea imaginii municipiului
Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că principalul sponsor al asociaŃiei este SC
Atelierele Centrale Crişcior SA. Mai menŃionează că în condiŃiile unui buget de austeritate
este mai greu să susŃii o echipă de fotbal la modă fiind în prezent susŃinerea cultelor
religioase dar consideră că merită susŃinute amândouă.
În altă ordine domnul primar precizează că ar dori o susŃinere simbolică pentru a avea
un contract cu administraŃia publică locală iar denumirea acesteia este de „Metalul Crişcior”
pentru faptul că are sediul administrativ pe unitatea administrativ-teritorială a comunei
Crişcior. Domnul primar precizează ca în contractul de asociere art. 5 să fie completat şi cu:
„ obligaŃia asociaŃiei de a promova imaginea municipiului Brad”.
La întrebările puse de domnul consilier Costina Ionel Zeno domnul primar precizează
că : la grupa de tineret activează peste 150 de copii iar la grupa de seniori activează foşti
fotbalişti profesionişti de aceea nici nu poate fi vorba de sport de performanŃă.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că întreaga activitate sportivă a asociaŃiei s-a
desfăşurat pe stadionul din Brad de peste 20 de ani întrucât stadionul iniŃial a fost în incinta
Primăriei comunei Crişcior dar nu li s-a mai permis să joace fotbal acolo.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului 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 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.35 /2009 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local
al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Metalul” Crişcior.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unei suprafeŃe de
teren proprietatea Statului Român din intravilanul localităŃii în proprietatea actualului
proprietar al locuinŃei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
5698/27.03.2009 a numitului Ştefan Nicolae, domiciliat în Brad , str. Tudorăneşti, nr.25 prin
care solicită trecerea unei suprafeŃe de teren din proprietatea Statului român în proprietatea sa
, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus trecerea suprafeŃei de 100 mp teren
din proprietatea Statului român în proprietatea susnumitului. Terenul împreună cu casa
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cumpărată de către numitul Ştefan Nicolae în anul 1978 sunt înscrise în CF nr. 1196 nr.top
4692.
Mai precizează că la data cumpărării casei, terenul a trecut în proprietatea statului
potrivit Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităŃilor urbane şi rurale,
atribuindu-se noului proprietar în folosinŃă pe durata existenŃei construcŃiei o suprafaŃă de
100 mp teren în baza Deciziei nr. 174/27.12.1978 a Biroului Executiv al Consiliului Popular
al oraşului Brad.
Întrucât Legea nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare reglementează
situaŃia terenurilor date în folosinŃă pe durata existenŃei construcŃiei prin trecerea acestora în
proprietatea actualilor proprietari ai locuinŃelor a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre care
după aprobare va fi transmis InstituŃiei Prefectului în vederea emiterii Ordinului Prefectului
de împroprietărire.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul consilier
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr. 36
/2009 privind trecerea unei suprafeŃe de teren proprietatea Statului Român din
intravilanul localităŃii în proprietatea actualului proprietar al locuinŃei conform art. 36
din Legea nr. 18/1991 republicată.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local nr. 87/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al
municipiului Brad atestată prin HGR nr. 1352/2001.
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 urma măsurătorilor
topografice efectuate la imobilul Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu” de pe str. LibertăŃii
s-a constatat că suprafaŃa înscrisă în inventarul domeniului public al municipiului Brad este
mai mare decât în realitate, fapt pentru care am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
7

am propus modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 87/1999 privind însuşirea inventarului
domeniului public al municipiului Brad în sensul înscrierii corecte a suprafeŃelor constatate,
atât pentru suprafaŃa construită cât şi pentru suprafaŃa de teren liberă de construcŃii.
Măsurătoarea topografică s-a dispus în ideea de a se întocmi o dezmembrare
topografică a terenului existent, în vederea transmiterii în folosinŃă gratuită către SC
COMPANIA NAłIONALĂ DE INVESTIłII SA a unei suprafeŃe de teren pentru construirea
unei săli de sport.
Anexa privind inventarul domeniului public se modifică şi se completează la poziŃia
272 – Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu” – corp 1 cu teren aferent, situată pe str.
LibertăŃii nr. 21, la secŃiunea elemente de identificare coloana 4 care va avea următorul
cuprins: ,,ConstrucŃie cu fundaŃie din beton armat, zidărie din cărămidă portantă, şarpantă
terasă, P+2 E, suprafaŃă construită 787,62 mp, suprafaŃă teren 9043,69 mp.” în loc de ………
suprafaŃă construită 893 mp., suprafaŃă teren 9600 mp.
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 Duşan Gheorghe întreabă dacă această sală va fi prevăzută cu
tribună.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că terenul existent nu este suficient de mare
pentru o sală de sport cu tribună, proiectul fiind făcut pentru o sală simplă de sport. Mai
precizează că există trei categorii de săli de sport care însă vor fi prezentate domnilor
consilieri urmând ca aceştia să aleagă varianta optimă.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.
37/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 87/1999 privind însuşirea
inventarului domeniului public al municipiului Brad atestată prin HGR nr. 1352/2001
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea eşalonării plăŃii
impozitului asupra mijloacelor de transport de către SC EDY INTERNATIONAL
SPEDITION SA.
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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.
7166/17.04.2009 a SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA prin care solicită
aprobarea eşalonării impozitului pe mijloacele de transport pe care le deŃine această societate
precum şi scutirea de la plata majorărilor de întârziere, am iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care am propus aprobarea eşalonării plăŃii impozitului restant la data de
31.03.2009 asupra mijloacelor de transport pe o perioadă de 3 luni începând cu luna mai
2009.
La iniŃierea proiectului de hotărâre am Ńinut cont şi de Referatul serviciului
buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Brad
prin care se face cunoscut că eşalonarea plăŃii restante de 377.280 lei la data de 31.03.2009 se
poate face pe o perioadă de 3 luni, precum şi faptul că de la această societate veniturile
bugetului local încasează în jur de 31% .
Din referatul acestui serviciu rezultă totodată că societatea poate fi scutită şi de
la plata majorărilor de întârziere pe perioada 01.04 – 31.05.2009.
FaŃă de cele de mai sus am propus eşalonarea datoriei restante de 377.280 lei
faŃă de bugetul local după cum urmează:
- 125.760 lei până la 31.05.2009
- 125.760 lei până la 30.06.2009
- 125.760 lei până la 31.07.2009
şi scutirea de la plata majorărilor de întârzierilor pe perioada 01.04 – 31.05.2009.
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.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciul buget finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că este de acord cu eşalonarea
datoriilor iar în ceea ce priveşte scutirea de plata majorărilor de întârziere solicită să se
acorde această facilitate şi Centrelor bugetare.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că ceea ce solicită domnul consilier nu se
poate deoarece este o diferenŃă, societatea solicită eşalonări la plata taxelor şi impozitelor la
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bugetul local iar centrele bugetare au majorări de întârziere la plata gigacaloriei pentru
energie termică, iar legea nu prevede posibilitatea de a-i scuti de plată.
Domnul primar solicită consiliului local să-i permită domnului inspector Tripa Marin
Gheorge să ia cuvântul să explice dacă legea prevede această posibilitate pentru eşalonarea
datoriilor şi pentru scutirea de plata majorărilor de întârziere, solicitare aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul Tripa Marin Gheorge precizează că persoanele juridice şi fizice pot solicita în
conformitate cu prevederile art..125, al.2, lit.a din Codul de procedură fiscală, eşalonări la
plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenŃelor, contribuŃiilor şi a altor obligaŃii la bugetul
local iar în conformitate cu acelaşi articol, al.2, lit.d pot solicita amânări şi/sau scutiri ori
amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere, cu excepŃia majorărilor de întârziere
datorate pe perioada de amânare.
Domnul primar Florin Cazacu solicită ca proiectul de hotărâre să fie însoŃit de un
raport din care să rezulte că eşalonarea plătii precum şi scutirea de la plata majorărilor de
întârziere pe perioada 01.04-31.05.2009 se face în conformitate cu legea, că proiectul de
hotărâre este legal, iar raportul să fie semnat de domnul Tripa Marin Gheorghe şi de doamna
juristă, Zaharie Nicoleta.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian menŃionează că este primul caz de acest gen
şi este o mare responsabilitate în soluŃionarea acestei cereri pentru că s-ar putea creea un
precedent, să nu se deschidă o „cutie a Pandorei”şi domnii consilieri trebuie să fie stricŃi cu
astfel de solicitări, să fie singurul caz pentru care se acceptă o astfel de facilitate.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 „abŃinere” Radovici
Teofil Emilian se adoptă Hotărârea nr. 38/2009 privind aprobarea eşalonării plăŃii
impozitului asupra mijloacelor de transport de către SC EDY INTERNATIONAL
SPEDITION SA.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate ,,Parcare publică auto str. Spitalului,municipiul Brad, judeŃul 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 că în zona Spitalului şi a
Dispensarului Policlinic din municipiul Brad nu există nici o parcare publică, autovehiculele
fiind nevoite să staŃioneze pe trotuar sau pe partea carosabilă, a propus construirea unei
parcări publice auto în imediata apropiere a celor două obiective pe un teren viran existent la
care s-a mai achiziŃionat de către Primăria municipiului Brad o suprafaŃă de 190 mp. de la
SC PETROM SA, astfel încât suprafaŃa disponibilă pentru executarea parcărilor publice este
de 248 mp.
Pentru realizarea parcărilor publice s-a comandat un Studiu de fezabilitate la SC
PROCONS INVEST SRL DEVA care cuprinde atât date generale despre realizarea
proiectului cât şi Devizul general al investiŃiei.
FaŃă de cele de mai sus precizează că a propus aprobarea Studiului de Fezabilitate
,,Parcare publică auto str. Spitalului –municipiul Brad judeŃul Hunedoara” realizat prin
10

Proiectul nr. 87/2009 de către SC PROCONS INVEST SRL DEVA precum şi Devizul
general al obiectivului de investiŃii în valoare totală de 178,89 mii lei cu TVA din care C +
M= 133,05 mii lei .
Mai menŃionează că această investiŃie va fi realizată în totalitate din bugetul local al
municipiului Brad, iar la finalizarea acesteia municipiul va câştiga 13 locuri de parcare în
plus.
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 Costina Ionel-Zeno precizează că este de acord cu proiectul de
hotărâre şi că este foarte bine că s-a găsit o soluŃie deoarece vin foarte mulŃi oameni învalizi,
cu copii bolnavi şi nu au unde să parcheze maşinile.Totodată menŃionează că într-un fel este
de vină pentru că atunci când s-a construit Policlinica şi dumnealui era directorul Spitalului
municipal a dat ordin ca gardul să fie mutat înspre stradă şi a îngrădit parcarea auto care era
în spatele Policlinicii, iar de la aceea perioadă toată lumea parchează maşinile pe trotuar.
Totodată ar dori să i se precizeze cât costă parcarea ce urmează a se face în acea zonă.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că lucrările se ridică la suma de 1300000
lei iar lucrarea se va desfăşura pe parcursul a 2 ani şi poate că în timp vor scădea şi costurile.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că investiŃia este necesară pentru
asigurarea locurilor de parcare publică auto şi pentru menŃinerea şi modernizarea reŃelei de
străzi la parametrii normali şi investiŃia va putea fi recuperată în timp putându-se transforma
parcarea pe perioada de zi în parcare cu plată ce va aduce venituri la bugetul local, iar în
timpul derulării lucrărilor costul final va fi mai mic decât cel pus în discuŃie la data aprobării
proiectului de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Biroului Urbanism amenajarea teritoriului, investitii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.39/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Parcare publică auto str.
Spitalului,municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”.
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Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului
Brad pe anul 2009.
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.
10247/23.04.2009 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara prin care se comunică
modificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009 prin diminuarea acestuia cu suma de
500 mii lei, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2009 cu această sumă.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2009 se stabileşte în sumă
de 28045 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se diminuează cu suma de 500
mii lei la capitolul bugetar 11.02 – sume defalcate din TVA.
Cheltuielile bugetului municipiului Brad se diminuează cu suma 500 de mii lei la
capitolul bugetar 65.02 – învăŃământ.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul consilier
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că această rectificare de buget în minis
afectează în mod serios drepturile salariale ale cadrelor didactice şi s-ar putea ca fondul de
salarii şă nu se încadreze în cheltuielile de personal supuuse aprobării deoarece sunt drepturi
salariale care au fost câştigate în instanŃă, fiind sentinŃă judecătorească definitivă şi
irevocabilă care trebuie pusă în aplicare privind acordarea indemnizaŃiei de concediu,
retroactiv pe ultimii trei ani şi care nu a fost luată în considerare la calcularea fondului de
salarii, precum şi alte drepturi salariale cum ar fi sporurile acordate cadrelor didactice care
activează în comisiile de examinare, sporurile ce se acordă la obŃinerea gradelor didactice,
acordarea tichetelor cadou, decontarea transportului, etc.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile menŃionează că adresa primită de la a DirecŃia
Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara face referire la diminuarea cheltuielilir de personal
pe trimestrul II, iar calculul fondului de salarii s-a realizat cu sprijinul tuturor factorilor de
decizie şi a rezultat faptul că fondul de salarii este acoperit pe toată perioada, mai puŃin luna
decembrie a anului în curs şi unele viramente la bugetul de stat, dar că se vor găsi soluŃiei şi
pentru acestea.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale
şi a
Compartimentului Audit 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 cu modificările propuse şi cu 17 voturi „pentru” ,
se adoptă Hotărârea nr.40/2009 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe
anul 2009.
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- avizele nr.383/2009 şi 384/2009 ale Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării
prin care s-a acordat Avizul favorabil pentru proiectele: „Modernizare Şcoala Generală
„Horia Cloşca şi Crişan” şi „Reabilitare Generală la Colegiul NaŃional „Avram Iancu” din
municipiul Brad. FaŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă.
- adresa nr.2132/2009 a Consiliului JudeŃean Hunedoara prin care se aduce la
cunoştiinŃa domnilor consilieri că este necesară constituirea unei AsociaŃii de Dezvoltare
Intercomunitară ADI de către toate unităŃile administrativ teritoriale pentru a putea beneficia
de un sistem integrat de management al deşeurilor, la nivelul întregului judeŃ faŃă de care
domnii consilieri au luat cunoştinŃă dar au precizat că municipiul Brad are în derulare
proiectul „ECO – BRAD:StaŃie de epurare-compostare – transfer - deşeuri”, aflat în faza
licitaŃie de execuŃie şi nu se mai pot angaja în altă schemă de finanŃare.
- adresa nr.285/2009 a Centrului Regional de Formare Continuă pentru
AdministraŃia Publică Locală prin care se aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri locali că
MAI organizează programe de perfecŃionare conform Legii nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, aleşii locali au îndatorirea să urmeze cursuri de pregătire, formare şi
perfecŃionare profesională în domeniul administraŃiei publice, organizate de instituŃii abilitate
potrivit legii faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi solicită executivului Primăriei
să contacteze INA Bucureşti pentru organizarea unor cursuri pe plan local iar domnul primar
Florin Cazacu a precizat că va lua şi el legătura cu prodecanul de la Universitatea din ClujNapoca unde dumnealui a urmat astfel de cursuri.
- cererea nr.6900/2009 a doamnei Coroi Livia prin care solicită susŃinerea financiară
pentru publicarea cărŃii „Colectivizarea agriculturii în Raionul Brad, Regiunea Hunedoara
(1949-1962), între Istorie şi Memorie faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi
solicită iniŃierea unui proiect de hotărâre pentru alocarea sumei de 4000 lei cu condiŃia ca un
anumit număr de cărŃi să fie donate Bibliotecii municipale, Consiliului local al municipiului
Brad şi Primăriei municipiului Brad.
- cererea nr.7291/29.04.2009 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu”Brad prin care
face cunoscut faptul că în perioada 18-23.05.2009 se va desfăşura „Zilele Colegiului NaŃional
Avram Iancu „ iar în carul acestei manifestări se va desfăşura activitatea „Festivalul de teatru
pentru liceeni-La scenă deschisă” şi pentru buna organizare şi desfăşurare a acŃiunii solicită
să fie sprijiniŃi financiar cu suma de 4000 lei-domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi sunt de
acord cu alocarea sumei de 1000 lei pentru care se va iniŃia un proiect de hotărâre şi o adresă
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scrisă către domnul director Paşcu Gavrilă prin care să se solicite suma pe care acesta a
alocat-o acestei menifestări şi să fie prezentată în cadrul şedinŃei viitoare.
-cererea nr.7252/28.04.2009 a AsociaŃiei JudeŃene Sportul pentru toŃi Hunedoara
prin care solicită suma de 42100 lei pentru organizarea şi desfăşurarea festivalului
internaŃional „Euro InternaŃional Fair Play” ce se va desfăşura în municipiul Brad, în
perioada 5-7 iunie 2009-domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi consideră că suma cerută este
prea mare şi solicită comisiei buget finanŃe ca până la şedinŃa viitoare să facă o analiză a
costurilor şi să mai diminueze suma şi totodată să fie invitat unul din reprezentanŃii
AsociaŃiei pentru a purta discuŃii .
- raport de activitate pe anul 2008 al consilierului juridic din cadrul aparatului
permanent al Consiliului local al municipiului Brad faŃă de care domnii consilieri au luat
cunoştinŃă.
- informarea nr.7085/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind
cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti faŃă de care domnii consilieri au luat
cunoştiinŃă.
9. Diverse.
Se înscriu la cuvânt domnii : Tomesc Nicolae şi Costina Ionel-Zeno.
Domnul Tomesc Nicolae ridică următoarele probleme :
-asfaltarea drumului de la Valea Brad
-repararea drumului de la Potingani
-realizarea iluminatului public pe Pârâul Lupesc şi Valea lu Petru
-repararea statiei de autobuz
-pamântul din curtea şcolii când va fi dus?
-echilibrarea văii pentru a nu se mai produce inundaŃii
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că în perioada mandatului său se vor
realiza lucrările la cele două drumuri aşa cum a promis dar deocamdată nu s-a aprobat
hotărârea de guvern pentru alocarea de fonduri băneşti, fără de care nu se poate face achiziŃia
publică.
În ceea ce priveşte iluminatul public este o problemă pentru că trebuie prelungită
reŃeaua de iluminat public şi nu s-a prevăzut ca investiŃie însă va fi în atenŃie.
Cu privire la pământul depozitat în curtea şcoli domnul primar solicită doamnei
secretar să facă o adresă scrisă Inspectoratului şcolar şi să le pună în vedere să soluŃioneze
problema deoarece intră în sfera lor de competenŃă
Cu privire la celelate probleme ridicate domnul primar menŃionează că le are în vedere
şi se vor găsi soluŃii pentru rezolvare.
Domnul consilier Costina Ionel-Zeno doreşte să i se precizeze ce se construieşte în
parc?
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se construieşte sediu administrativ al
Parcului deoarece există în derulare un proiect de reamenajare a Parcului Tineretului şi va fi
amenajat un lac, o fântână arteziană care vor trebui păzite pentru a nu fi deteriorate de
anumiti cetăteni.
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Domnul consilier Costina Ionel Zeno atrage atenŃia asupra stării de degradare a
terenului de tenis şi totodată face cunoscut faptul că în urma unei plimbări pe Dealul
Sanatoriului a constatat că este o zonă din care poate fi admirată panora oraşului şi ar trebui
amenajat un loc cu nişte băncute pentru ca cei doritori să aibe unde să se odihnească.
În altă ordine de idei domnul consilier Costina Ionel-Zeno solicită să se găsească o
soluŃiei pentru terminarea lucrărilor pe strada Republicii deoarece este o mizerie şi un praf de
nedescris iar băncile sunt rupte.
Domnul primar precizează că deocamdată nu s-a reparat strada deoarece trebuie
realizate unele lucrări şi abia după aceea se va repara dar este foarte supărat pe AsociaŃiile de
proprietari din acea zonă pentru că nu îşi fac treaba, nu repară băncile nu le vopsesc şi nu au
grijă de spaŃiile verzi, solicitând doar primăriei să facă aceste lucrări.
În altă ordine de idei domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştinŃa Consiliului
local al municipiului Brad că în data de 1 Mai 2009 îl va însoŃi pe Ministrul mediului la
Barajul Mihăileni şi apoi se vor deplasa în MunŃii Retezat şi speră să obŃină fonduri pentru
finalizarea lucrărilor de la baraj.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei
ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.04.2009.
Brad, 30.04.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ

SECRETAR

CIUR GHEORGHE

EPURE AGNES
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