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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 30 mai 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 30 mai 2007 s-a făcut în data de 25.05.2007 prin DispoziŃia nr. 1938/25.05.2007 
emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al. 3 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată. 

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

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 25.05.2007 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie. 
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului 

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

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

În calitate de invitaŃi au  participat  managerul Spitalului municipiului Brad – 
domnul Jurca Florin precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad. 

Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o 
legal constituită şi supune spre aprobare  procesul verbal al şedinŃei ordinare din data 
de 20.04.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu 17 voturi „pentru” . 

În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Mureş 
Mihai să preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu avându-se în vedere faptul că 
dumnealui  a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2007 . 

 Domnul consilier Mureş Mihai ocupă loc în prezidiu şi preia lucrările şedinŃei. 
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului 

ordinii de zi:  
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 

2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Bloc de 

locuinŃe sociale P+2E, 42 apartamente cu 1 cameră pe str. Şteampurile Vechi în 
municipiul Brad”– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate „Bloc de 
locuinŃe pentru tineret P+3E, str. Dacilor, Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a terenului în 
suprafaŃă de 1437 mp. aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad situat în 
Brad, str. Avram Iancu- zona gării în vederea construirii unui supermarket– iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 
32/2007 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. 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe  
de 4 mp. de teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea amplasării unui 
chioşc pentru vânzarea de presă în zona PieŃei agroalimentare Brad– iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Sediu 
CircumscripŃie Sanitară Veterinară pentru Control Alimente şi Zonală Brad” în Brad 
str. Avram Iancu nr. 6 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,  Schimbare destinaŃie din şopron din lemn în atelier de tâmplărie” în Brad str. Viilor, 
nr. 11   – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre  hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu ,,RefuncŃionalizare şi Extindere Pensiune” în Brad str. Liceului,  nr. 35 – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei camere din 
apartamentul nr. 11, blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul 
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  unei noi repartiŃii a apartamentului 
nr. 16 din blocul 60, sc.2   de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostei chiriaşe– 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

13. Raport privind activitatea Spitalului municipal Brad pe perioada 01.01.2007- 
30.04.2007. 

14. Analizarea şi prezentarea unor cereri şi adrese: 
- Adresa nr.10975/2007 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara 

Deva 
- Adresa nr. 14447/2007 a Consiliului local al municipiului Deva 
-Adresa nr. 1093/2007 a SC APAPROD SA DEVA 
-Plângere prealabilă a Camerei NaŃionale a Taximetriştilor – Sucursala 
Hunedoara 

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

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

-     Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment 
provenit din excedentul bugetului local pe anul 2006, pentru realizarea unor lucrări de 
investiŃii la instituŃiile de învăŃământ din municipiul Brad. 
- Proiect de hotărâre privind Constituirea Comitetului  de Dezvoltare Socio- 
Economică a municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare a acestui comitet. 



 3 

-       Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul situat 
în Brad,  str. Horea , nr.10 
- adresa nr. 1295/25.05.2007 a Primăriei comunei Crişcior ; 
- adresa nr. 6720 /16.05.2007 a Clubului de karate Empy Karate Club Brad. 
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu  

completările aduse care este aprobat cu 17 voturi « pentru ». 
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

municipiului Brad pe anul 2007. 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

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

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

Se înscrie la cuvânt domnul consilier Radovici Teofil Emilian şi domnul 
consilier Savu Vasile. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian doeşte să i se precizeze dacă suma de 
30 mii lei care este repartizată Şcolii generale claselor I-IV sat Mesteacăn pentru 
reparaŃii capitale s-ar putea transfera Şcolii de la Valea Brad deoarece precizează 
dânsul Şcoala de la Mesteacăn va mai funcŃiona 1 an, doi după care elevii fiind puŃini 
vor veni la Brad la şcoală. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că aşa ceva nu se poate face  deoarece 
aceşti bani  sunt transferaŃi  de la bugetul de stat prin Hotărâre de Guvern  şi nu dânsul 
este cel care a făcut Nota de fundamentare  pentru iniŃierea acestui proiect de hotărâre 
de guvern. 

Domnul consilier Savu Vasile precizează că dacă sunt alocaŃi aceşti bani pentru 
unităŃile de învăŃământ respective ar trebui să se aibă în vedere amenajarea acestora cu 
puncte sanitare şi alimentarea cu apă. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în ceea ce priveşte Colegiul 
NaŃional „Avram Iancu” Brad acesta este dotat cu puncte sanitare moderne încă de pe 
timpul când era director domnul profesor Ciur Gheorghe iar la Mesteacăn se vor 
analiza  priorităŃile şi în funcŃie de acestea se va executa lucrarea dar, mai menŃionează 
că se va Ńine cont şi de  aspectul propus.  
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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 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 în ansamblul său şi cu 17 voturi 
„pentru”, se adoptă Hotărârea nr.52/2007 privind rectificarea bugetului 
municipiului Brad pe anul 2007. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitater „Bloc de locuinŃe sociale P+2E, 42 apartamente cu 1 cameră pe str. 
Şteampurile Vechi  în municipiul Brad”  

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

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

Se înscrie la cuvânt domnul consilier Mureş Mihai. 
Domnul consilier Mureş Mihai doreşte să i se precizeze dacă se va putea 

suporta din bugetul local  această investiŃie în numai doi ani de zile avându-se în 
vedere că este vorba despre o sumă demnă de luat în seamă. 

Domnul primar Florin Cazacu  precizează că întradevăr investiŃia este foarte 
mare, dar va fi eşalonată pe o perioadă de doi ani şi propune următorul amendament : 
„ la art. 2 din proiectul de hotărâre să se precizeze că investiŃia se va suporta din 
bugetul local şi din alte surse”. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul propus de domnul 
primar, amendament care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

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.  

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” 
se adoptă Hotărârea nr.53 /2007 privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate  
„Bloc de locuinŃe sociale P+2E, 42 apartamente cu 1 cameră pe str. Şteampurile 
Vechi în municipiul Brad”. 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Bloc de locuinŃe pentru tineret P+3E, str. Dacilor, 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 consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului 
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi 
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Lazăr Felician 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. 

Se înscriu la cuvânt domnii consilieri:  Savu Vasile, Oprinesc Fabian. 
Domnul consilier Savu Vasile precizează că dânsul are impresia că acest Studiu 

de Fezabilitate a fost elaborat doar pentru a fi rezolvată problema Punctului Termic nr. 
5  neŃinându-se cont şi de poziŃia operatorului de apă-canal, precizând totodată că 
tronsonul de canalizare este subdimensionat. 

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că se va merge în paralel cu 
demersurile şi pentru realizarea tronsonului de canalizare, care aşa după cum 
precizează domnul consilier Savu Vasile este subdimensionat şi nu funcŃionează. 

Domnul consilier Savu Vasile precizează că ar fi bine dacă s-ar amâna 
aprobarea acestui Studiu pentru a  fi consultaŃi toŃi operatorii, drept urmare dânsul se 
va abŃine în ceea ce priveşte aprobarea  acestei hotărâri. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian precizează  că dânsul în calitate de fost 
director  la RAGCL Brad, reŃine că problema canalizării a fost abordată la data 
elaborării temei de proiectare pentru Barajul Mihăileni.  Mai precizează că dumnealui 
cunoaşte şi faptul că cei de la Baraj  de la Mihăileni precum şi de la Apele Romăne  
DirecŃia Oradea a căror proiectant general  a fost invitat  pentru preluarea elementelor 
de proiectare fiind adusă la cunoştiinŃa investitorului obligativitatea  finanŃării unei noi 
canalizări pe porŃiunea afectată de noul cartier PoeniŃa 2 până la revărsare în colectorul 
central de pe str. LibertăŃii.  

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui cunoaşte 
demersurile anterioare pentru cuprinderea în proiectul  de investiŃii „Acumulare 
Mihăileni” a redimensionării canalizării menajere, din Cartierul Micro 1. În acest sens 
comisia de urbanism  a Primăriei municipiului Brad a condiŃionat emiterea autorizaŃiei 
de construire pentru cartierul PoeniŃa 2 (Strămutare sat Mihăileni)  de executarea 
canalizării redimensionate. 

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.  
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Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi 
„pentru”,1 abŃinere (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr. 54/2007 privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate „Bloc de locuinŃe pentru tineret P+3E, str. 
Dacilor, Brad. 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin 

licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 1437 mp. aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Brad situat în Brad, str. Avram Iancu- zona gării în 
vederea construirii unui supermarket. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Lazăr Felician 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. 

Se înscrie la cuvânt domnii consilieri : Oprinesc Fabian  şi Kiszely Fabius 
Tiberiu. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian doreşte să i se precizeze în primul rând de ce 
pentru unii  redevenŃa pentru concesionare se stabileşte  pe mp iar pentru alŃii se 
stabileşte pe toată suprafaŃa iar în al doilea rând doreşte să i se precizeze ce se 
întâmplă dacă nu se încadrează în termenul prevăzut pentru construcŃie. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în zona respectivă sunt 4 parcele de 
teren similare, iar redevenŃa pentru concesionare se stabileşte  în lei/an /suprafaŃă iar 
pentru vânzare preŃul se stabileşte în lei/mp.  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că ar fi bine ca de acum 
încolo să fie prinsă o clauză  coercitivă în sensul anulării concesiunii în caz de 
nerespectare a termenului prevăzut pentru realizarea construcŃiei. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian  propune ca din comisia de licitaŃie 
să facă parte domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu – propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

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

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr. 55/2007 privind concesionarea prin licitaŃie publică a terenului în 
suprafaŃă de 1437 mp. aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad situat 
în Brad, str. Avram Iancu- zona gării în vederea construirii unui supermarket. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor 
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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 consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Lazăr Felician 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 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.56/2007 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 
32/2007 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 închirierea prin 

licitaŃie publică a unei suprafeŃe de  4 mp de teren din domeniul public  al 
municipiului Brad  în vederea amplasării  unui chioşc pentru vânzarea de presă 
în zona PieŃei  agroalimentare 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 consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Lazăr Felician 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. 

Se înscrie la cuvânt domnul  consilier Costina Ionel Zeno. 
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că dumnealui nu are nimic 

împotriva scoaterii la licitaŃie a acestei suprafeŃe de teren,  dar mai menŃionează că ar 
fi bine dacă nu s-ar mai admite amplasarea unui chioşc de natura celui existent, ar fi 
ideal dacă s-ar amplasa acolo un chioşc spaŃios unde cumpărătorul să aibă posibilitatea 
să răsfoiască presa înaintea cumpărării. 

Domnul consilier Hărăguş Constantin Marin propune ca din comisia de licitaŃie 
să facă parte domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian – propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

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. 



 8 

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 
(Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.57/2007 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin licitaŃie publică a unei 
suprafeŃe de  4 mp de teren din domeniul public  al municipiului Brad  în vederea 
amplasării  unui chioşc pentru vânzarea de presă în zona PieŃei  agroalimentare 
Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,, Sediu CircumscripŃie Sanitară Veterinară pentru Control 
Alimente şi Zonală Brad” în Brad str. Avram Iancu nr. 6 . 
  Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator.  

 Domnul consilier 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Se înscrie la cuvânt domnul consilier Savu Vasile care precizează că dumnealui 
se opune aprobării acestui proiect deoreace se încalcă PUD – ul aprobat al PieŃei 
Agro-Alimentare. 

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. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  15 voturi ”pentru”, 1 vot 
împotrivă( Savu Vasile), 1 abŃinere (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 
58/2007 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Sediu CircumscripŃie 
Sanitară Veterinară pentru Control Alimente şi Zonală Brad” în Brad str. 
Avram Iancu nr. 6  . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,,  Schimbare destinaŃie din şopron din lemn în atelier de 
tâmplărie” în Brad str. Viilor, nr. 11 .  

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 preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 
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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 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr. 59/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,  
Schimbare destinaŃie din şopron din lemn în atelier de tâmplărie” în Brad str. 
Viilor, nr. 11  . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,,  RefuncŃionalizare şi Extindere Pensiune” în Brad str. 
Liceului,  nr. 35 . 

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

 Domnul consilier 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 cu privire la proiectul 
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 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr. 60/2007 privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,  
RefuncŃionalizare şi Extindere Pensiune” în Brad str. Liceului,  nr. 35. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  aprobarea repartizării unei 
camere din apartamentul nr. 11, blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator. Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest proiect de hotărâre s-a 
iniŃiat în urma unei  SentinŃe judecătoreşti în care vechiului chiriaş i s-a anulat 
repartiŃia apartamentului făcut prin HCL nr. 6/1999, apartamentul fiind tip vagon. 

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr.61/2007 privind aprobarea repartizării unei camere din 
apartamentul nr. 11, blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de  hotărâre privind  aprobarea vânzării 

unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi . 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

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

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

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

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 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr. 62/2007 privind  aprobarea vânzării unui apartament din fondul 
locativ de stat către actualii chiriaşi . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind aprobarea  unei noi 

repartiŃii a apartamentului nr.16 din blocul 60, sc. 2  de pe str. Aleea Patriei, 
municipiul Brad fostei chiriaşe – 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 consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Lazăr Felician dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

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

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. 
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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. 63/2007 privind aprobarea  unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 
16 din blocul 60 sc.2   de pe str. Aleea Patriei , municipiul Brad fostei chiriaşe. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării 

unei sume din fondul de rulment provenit din excedentul bugetului local pe anul 
2006, pentru realizarea unor lucrări de investiŃii la instituŃiile de învăŃământ din 
municipiul Brad.  

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului 
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi 
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Lazăr Felician 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 în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”,  
se adoptă Hotărârea nr. 64/2007 privind aprobarea utilizării unei sume din fondul 
de rulment provenit din excedentul bugetului local pe anul 2006, pentru 
realizarea unor lucrări de investiŃii la instituŃiile de învăŃământ din municipiul 
Brad.  
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  Constituirea 
Comitetului  de Dezvoltare Socio- Economică a municipiului Brad şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a acestui comitet 

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

Domnul consilier Lazăr Felician 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 Kiszely Fabius Tiberiu propune ca din Comitetul de 
Dezvoltare Socio- Economică să mai facă parte şi  
- domnişoara Borza Monica 
- domnul primar Florin Cazacu 
- domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian 
- domnul consilier David Mihai 
- domnul manager al Spitalului municipal Brad - Jurca Florin 
- doamna Cojocărescu Simona 
- domnul Verdeş Grigore 
- domnul delegat sătesc Tomesc Ioan – propunere care este aprobată cu 
unanimitate de voturi 
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 în ansamblul său şi cu 17 voturi 
„pentru”,  se adoptă Hotărârea nr. 65/2007  privind Constituirea Comitetului  de 
Dezvoltare Socio- Economică a municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcŃionare a acestui comitet. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei 
locuinŃe sociale din imobilul  situat în Brad, str. Horea , nr.10. 

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 precizează că de fapt s-a amenajat o magazie a fostei şcoli 
pe care o propune  a fi repartizată doamnei Farcaş Maria care are o situaŃie deosebită. 

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

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

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. 66/2007 privind  repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul  
situat în Brad, str. Horea , nr.10. 
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Se trece la discutarea  Raportului privind activitatea Spitalului municipal Brad 
pe perioada 01.01.2007- 30.04.2007 care a fost depus spre studiu în camera 
consilierilor şi faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt  cu privire  
la raportul prezentat . 

Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Costina Ionel Zeno, Kiszely Fabius 
Tiberiu, Mureş Mihai, Oprinesc Fabian, David Mihai şi domnul primar Florin Cazacu. 

Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că deşi la un moment dat 
Spitalul municipiului Brad a fost sancŃionat prin reducerea unui număr 43 de paturi iar 
acum dacă Spitalul are un manager pasionat de ceea ce face,  în urma demersurilor 
făcute către Ministerul SănătăŃii Publice a reuşit suplimentarea, începând cu data de 
01.05.2007 cu încă 17 paturi, prin înfiinŃarea a două noi compartimente, respectiv 
ortopedie şi traumatologie şi recuperare, medicină fizică şi balneologie care sunt 
deasemenea foarte importante. MenŃionează deasemenea că ar fi oportun dacă ar primi 
ajutor de la Consiliul local cel puŃin în două direcŃii: din punct de vedere material aşa 
cum s-a făcut şi până acuma şi pentru a găsi o soluŃie  în ceea ce priveşte revendicarea 
terenului din incinta Spitalului care aparŃine domnului Lascu Teofil prin SentinŃă 
judecătorească. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că anul trecut într-o şedinŃă 
convocată de îndată s-a întrunit Consiliul local pentru a discuta cu domnul Magheru 
reprezentant al Ministerului SănătăŃii despre necesitatea reducerii  paturilor,  dar care 
aşa cum rezultă din  evoluŃia  lucrurilor  s-a dovedit că au fost traşi pe sfoară. 

Domnul  consilier Mureş Mihai precizează că această situaŃie  s-a prezentat doar 
cu rol informativ Consiliului local la acea dată. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian precizează că este un lucru îmbucurătr faptul 
că domnul manager al Spitalului a prezentat acest raport. Mai precizează că în urmă cu 
trei săptămâni a fost şi dânsul pacient al Spitalului  şi doreşte să –i aducă la cunoştiinŃă 
domnului manager câteva aspecte văzute din prisma pacientului. Astfel precizează că 
ar trebui  insistat pentru găsirea de fonduri pentru a se putea face minime investigaŃii şi 
la acest Spital de municipiu, să nu mai fie nevoiŃi pacienŃii să cumpere medicamente 
atât timp cât sunt spitalizaŃi şi să încerce să într-un alt mod să determine personalul să-
şi îndeplinească obligaŃiile pe care le au faŃă de pacienŃi. 

Domnul consilier David Mihai precizează  la acele discuŃii care s-au purtat cu 
domnul Magheru, Consiliul local ar fi trebuit să adopte o poziŃie mai fermă, iar în ceea 
ce priveşte cele precizate de domnul consilier Oprinesc Fabian  în sensul că, conduita 
personalului Spitalului lasă de dorit precizând deasemenea că nici conduita pacienŃilor 
nu este întotdeuna  bună. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că doreşte să-l felicite pentru ceea ce 
face pentru Spitalul municipiului Brad dar şi pentru locuitorii acestui municipiu 
precizând că niciodată nu a fost prezentat un astfel de raport Consiliului local al 
municipiului Brad. Mai doreşte să aducă la cunoştiinŃa atât a domnilor consilieri căt şi 
a domnului manager al Spitalului faptul că doreşte ca  în jurul Policlinicii să se pună 
pavaj, să se amenajeze o parcare la urgenŃe şi mai menŃionează că vor fi puse la 
dispoziŃia Spitalului 3 televizoare color obŃinute din sponsorizări. 

Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri acordul pentru a lua 
cuvântul  domnul manager al Spitalului. Domnii  consilieri aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
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Domnul Jurca Florin – manager al Spitalului  prezintă pe scurt raportul care le-a 
fost pus la dispoziŃie. În plus mai aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că  
peste câteva zile se va inaugura noua secŃie de balneologie. Mai precizează că în acest 
timp s-a deplasat de 6 ori la Bucureşti şi în urma demersurilor făcute  Spitalul  a primit 
10. mld. Lei şi mai sunt promisiuni că în viitor la o nouă rectificare de buget  îi vor 
mai fi alocaŃi bani. 

Domnul primar Florin Cazacu propune doamnei secretar Epure Agnes să facă o 
adresă PoliŃiei municipiului Brad pentru a-şi prezenta şi dânşii raportul anual de 
activitate în cursul lunii 2007. 

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

- Adresa nr. 10975/2007 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara 
Deva prin care se solicită concesionarea unei suprafeŃe de teren de aproximativ 500 
mp. teren pentru parcul de maşini şi accesul maşinilor în incinta sediului 
AdministraŃiei FinanŃelor Publice şi Trezorerie Brad. În urma analizării adresei de 
către domnii consilieri aceştia constată că în momentul de faŃă solicitarea de 
concesionare nu poate fi soluŃionată deoarece terenul este în litigiu. 

- Adresa nr. 14447/2007 a Consiliului local al municipiului Deva prin care se 
aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri necesitatea majorării cuantumului cotizaŃiei 
trimestriale a Consiliului local Brad pentru constituirea AsociaŃiei „Salvital” 
Hunedoara. 

-Adresa nr. 1093/2007 a SC APAPROD SA DEVA prin care se prezintă 
Consiliului local al municipiului Brad  soluŃia propusă de operator pentru canalizarea 
aferentă obiectivului „LocuinŃe familiale şi anexe gospodăreşti Brad, zona PoeniŃa” 
din cadrul investiŃiei „Acumulare Mihăileni pe râul Crişul Alb”. 

-Plângerea prealabilă a Camerei NaŃionale a Taximetriştilor – Sucursala 
Hunedoara prin care se solicită revocarea în întregime a Hotărârii Consiliului local nr. 
41/20.04.2007, ca fiind nelegală şi netemeinică. În urma analizării domnii consilieri  
nu sunt de acord cu revocarea H.C.L. nr. 41/20.04.2007 precizând că această hotărâre 
s-a iniŃiat în baza a două adrese venite de la InstituŃia Prefectului fiind în concordanŃă 
cu legislaŃia U.E., mai ales cu liberalizarea serviciilor. 

-Adresa nr.1295/25.05.2007 a Primăriei Comunei Crişcior prin care se solicită a 
li se comunica  modalitatea  de atribuire a terenurilor  înscrise  în CF nr. 456 N, nr.top. 
2314/1, nr. cadastral 1201- traseu canal în suprafaŃă de 201 mp, respectiv CF nr. 455N, 
nr. topo 2312, nr. cadastral 1200- decantor cu treaptă mecanică şi drum de acces în 
suprafaŃă de 2159 mp. , terenuri aparŃinând domeniului public al municipiului Brad 
pentru lucrarea de investiŃii „Construire staŃie de epurare a apelor menajere şi 
realizarea unei reŃele de canalizare în municipiul Brad, satul łărăŃel şi în comuna 
Crişcior, satele Barza şi Crişcior”. În urma discuŃiilor purtate domnii consilieri 
consideră că trebuie să se ia legătura cu cei  de la Primăria comunei Crişcior în 
vederea  iniŃierii unui proiect de hotărâre de asociere a celor două consilii locale. 
 - Adresa nr. 6720/16.05.2007  a Clubului de Karate Club Brad prin care se 
solicită acordarea unui sprijin material  în vederea participării  la Campionatul 
European de la Milano, Italia care va avea loc în perioada 02-03.06. 2007. În urma 
analizării adresei domnii consilieri au propus ca în şedinŃa de consiliu următoare să fie 
rediscutată  în contextul unui proiect de hotărâre. 
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Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume punctul Diverse. 
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt. 
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu doreşte să amintească colegilor 

consilieri şi domnului primar faptul că anul viitor va expira PUG  al municipiului 
Brad,  drept pentru care va trebui să se prevadă  bani în buget pentru realizarea 
acestuia. 

Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că 
în perioada 04 - 13.06.2007 va efectua concediu legal  în conformitate cu prevederile 
legale . 

Domnul consilier David Mihai solicită domnului primar să dispună nişte măsuri 
pentru locuitorii satului łărăŃel care lasă câinii liberi. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.05.2007. 
  
                
 
   Brad  30.05.2007 
               
 
              PREŞEDINTE DE SEDINłĂ 
                                                                                                                      SECRETAR                                                                       
                 MUREŞ MIHAI                                        

                                                                                                      EPURE AGNES  
 

 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


