ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 30 iunie 2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 30 iunie 2009 s-a făcut în data de 25.06.2009 prin DispoziŃia nr.688/25.06.2009
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 cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 25.06.2009 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.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Gheorghe Dărău - director al SC
Acvacalor SA Brad, domnul – Sorin Leucian - inginer – şef al SC Acvacalor SA Brad,
domnul Jurca Florin – meneger al Spitalului municipal Brad precum şi doi
reprezentanŃi ai SC Energy Serv SRL (domnul director Cătălin Dragostin...).
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
29.05.2009 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.
Doamna secretar Epure Agnes îi roagă pe domnii consilieri să facă propuneri
pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă avându-se în vedere că domnul consilier Ciur
Gheorghe a condus conform Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a
Consiliului local 3 luni consecutiv din luna martie 2009.
Domnul consilier Mureş Mihai îl propune pe domnul consilier Duşan Gheorghe
Adrian să conducă lucrările şedinŃei de consiliu avându-se în vedere că dumnealui este
în ordine alfabetică următorul care va conduce lucrările şedinŃei de consiliu conform
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a Consiliului Local – propunere aprobată
cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Duşan Gheorghe
Adrian să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei .
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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
2009 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2009 al SC ACVACALOR SA BRAD – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
53/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Bloc de locuinŃe 42 apartamente
sociale P+2 E pe str. Şteampurile Vechi în municipiul Brad” - iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind preluarea asistenŃei medicale din unităŃile de
învăŃământ în subordinea Consiliului local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
171/2008 privind Organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului Public de asistenŃă
Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de
12 mp. de teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din domeniul privat al
municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de
4 mp. de teren situat în Brad str. LibertăŃii din domeniul privat al municipiului Brad în
vederea amplasării unui chioşc – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaŃiului cu altă destinaŃie decât aceea de
locuinŃă situat în cadrul Dispensarului Policlinic Brad domnului dr. Chicu Lucian
Adrian – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
176/2008 privind concesionarea prin licitaŃie publică a serei calde proprietatea privată a
municipiului Brad situată pe str. Ardealului compusă din teren în suprafaŃă de 5158 mp.
şi instalaŃiile aferente – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 61/2008
privind vânzarea prin licitaŃie publică a unor schelete metalice de la serele reci situate
pe str. Ardealului nr. 12-16 din municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru
întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Magazin Penny Market” în Brad str. Vânătorilor nr. 56
– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad , EdiŃia a
VIII-a – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind achiziŃionarea unei suprafeŃe de 178,85 mp. de
teren situat în Brad str. Spitalului în vederea realizării unei parcări publice – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de
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domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
16. Informarea nr. 10085/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este
parte.
17. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresele nr. 6758/2009 şi 7658/2009 a SC APAPROD SA DEVA
- referatul nr. 31/2009 a Casei de Cultură Brad
- adresa nr. 1504/2009 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad
- adresa nr. 331/2009 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad
- adresa nr. 10191/2009 a SC Alien Concept SRL Oradea
- adresa nr. 289/2009 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest”
Hunedoara
- adresa nr. 1412/2009 a Primăriei comunei Baru
- adresa nr. 1544/2009 a Consiliului local VeŃel
- adresa nr. 325/2009 a Primăriei Comunei Balşa
- adresa nr. 848/2009 a Primăriei comunei Băcia
- cererea nr. 10127/2009 a AsociaŃiei Klimactiv Brad
- cererea nr. 9765/2009 a SC CONF ŞIC COM SRL BRAD
- plângerea administrativă nr. 100/05/02/02/05/998/2009 a SC ROMTELECOM
SA.
18. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu propune:
-Retragerea proiectului de hotărâre nr. 7 înscris în proiectul oerdinii de zi ca
urmare a cererii nr. 10317/26.06.2009 a numitei Drăgan Rodica.
- completarea Proiectului Ordinii de zi cu urmatoarele:
- adresa nr. 0025/ES/BR/2009 a SC ENERGY SERV BUCUREŞTI
- cererea nr. 10152/2009 a SC EMY TEHNOLOGY DIGITAL SRL BRAD
- adresa nr. 1120/2009 a Consiliului local Brănişca
- adresa nr. 1008/2009 a Primăriei Ilia
- adresa nr. 4280/2009 a Primăriei Geoagiu
- adresa nr. 103/2009 a AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior
Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării
proiectul ordinii de zi împreună cu modificările şi completările făcute de domnul primar
care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea 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 prevederile HGR nr.
605/2009 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009 pentru autorităŃile administraŃiei
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publice locale şi a adresei nr. 1437/c/2009 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice
Hunedoara prin care s-a alocat municipiului Brad suma de 220 mii lei, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului municipiului Brad
pe anul 2009 cu suma de 220 mii lei.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2009 se stabileşte în
sumă de 28165 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se majorează cu suma de
220 mii lei la capitolul bugetar 11.02 – sume defalcate din TVA.
Cheltuielile bugetului municipiului Brad se majorează cu suma de 220 mii lei la
următoarele capitole bugetare:
- capitolul 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de 60 mii lei
- capitolul 84.02 – transporturi cu suma de 160 mii lei
Mai precizează că suma 60 mii lei de la capitolul 67.02 – cultură, recreere şi
religie s-a alocat pentru obiectivul de investiŃii ,,Cinematograf municipiul Brad”.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat ,
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 Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale precum şi a
Compartimentului Audit Intern 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. 61/2009 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2009.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC ACVACALOR SA BRAD.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
1316/28.05.2009 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care se solicită supunerea spre
aprobarea Consiliului local Brad a bugetului de venituri şi cheltuieli a acestei societăŃi
pe anul 2009, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor
solicitate.
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Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în Adunarea Generală a
AcŃionarilor de la SC ACVACALOR S.A Brad prin Hotărârea AGA nr. 2/27.04.2009.
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 Duşan Gheorghe Adrian precizează că dumnealui se va abŃine
la această hotărâre tocmai pentru faptul că nu a fost prezentat Programul de măsuri
pentru reducerea arieratelor, creanŃelor şi a pierderilor pentru anul 2009 pe care la
ultima şedinŃă AGA a SC Acvacalor SA Brad l-a solicitat conducerii.
Domnul primar Florin Cazacu solicită conducerii SC Acvacalor SA Brad ca
pentru şedinŃa de consiliu din luna viitoare să prezine sub formă de adresă acest
Program de măsuri.
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.62/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2009 al SC ACVACALOR SA BRAD.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 53/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
,,Bloc de locuinŃe 42 apartamente sociale P+2 E 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că în urma aprobării
Studiului de Fezabilitate pentru realizarea a 42 apartamente sociale P+2 E pe str.
Şteampurile Vechi în municipiul Brad, au intervenit mai multe mutaŃii care au
determinat atât modificarea Studiului de Fezabilitate de la 42 de apartamente la 36 de
apartamente cât şi modificarea Devizului General al obiectivului de investiŃii. Astfel
prin H.C.L. nr. 179/2008 s-a modificat art. 1 al H.C.L. nr. 53/2007 în sensul reducerii
numărului de apartamente de la 42 la 36, iar prin hotărârea pe care a iniŃiat-o a propus
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modificarea Devizului General al obiectivului de investiŃii de la valoarea totală de
2.858.740 lei cu TVA la 5.566.649 lei cu TVA.
Mai precizează că motivele care au determinat majorarea obiectivului general
sunt următoarele:
- mărirea suprafeŃelor utile şi desfăşurate ale apartamentelor;
- realizarea încălzirii cu centrală termică cu combustibil solid;
- izolarea blocului conform ultimelor normative privind reabilitarea termică;
- introducerea de finisaje conform Legii locuinŃei;
- creşterea cursului valutar;
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat ,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că trebuie să se creeze alternativa cu
sobe individuale, să se revină la proiectul iniŃial sau cel puŃin în aşa fel încât
apartamentele să fie prevăzute cu sobe şi coşuri de fum.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că s-ar complica mult
situaŃia dacă s-ar realiza o centrală termică proprie: trebuie asigurată materia primă,
trebuie angajat fochist.Mai menŃionează că o soluŃie mai bună ar fi dacă i-am conecta la
centrala termică. Îşi exprimă nemulŃumirea pentru creşterea valorii foarte mult faŃă de
cea aprobată motivând că suprafaŃa desfăşurată construită rămâne aceeaşi, numărul
locuinŃelor sociale a scăzut...
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale precum 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”, 2 abŃineri
(Costina Ionel Zeno, Oprişa Florin) se adoptă Hotărârea nr.63/2009 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.53/2007 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate ,,Bloc de locuinŃe 42 apartamente sociale P+2 E pe str.
Şteampurile Vechi în municipiul Brad”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind preluarea asistenŃei
medicale din unităŃile de învăŃământ în subordinea Consiliului local al
municipiului Brad.
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că urmare a adresei
nr. 3468/12.05.2009 a DirecŃiei de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara s-a încheiat
Protocolul nr.9739/15.06.2009 între Primăria municipiului Brad şi DirecŃia de Sănătate
Publică Hunedoara privind transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe privind
asistenŃa medicală din instituŃiile de învăŃământ.
Potrivit acestui protocol încheiat cu data de 1 .07.2009 vor fi preluate două
asistente medicale comunitare, un medic şi cinci asistente medicale din cabinetele
medicale şcolare.
Mai menŃionează că medicul cu o asistentă îşi desfăşoară activitatea la Colegiul
NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, două asistente la GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ”, o asistentă
la Şcoala generală ,,Mircea Sântimbreanu” şi o asistentă la Şcoala Generală ,,Horea,
Cloşca şi Crişan” Brad.
Asistentele medicale comunitare vor fi incluse în organigrama Serviciului de
AsistenŃă Socială din cadrul Primăriei municipiului Brad, iar celelalte cadre medicale
vor figura pe organigramă aparte, dar tot în subordinea Consiliului local Brad.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
preluarea asistenŃei medicale de la cabinetele şcolare precum şi aprobarea organigramei
şi a statului de funcŃii pentru această categorie de personal.
Mai precizează că urmează preluarea inventarului precum şi a cărŃilor de muncă
de la Spitalul municipal Brad pentru desfăşurarea activităŃii personalului medical
preluat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat ,
domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno doreşte să i se precizeze cine se va ocupa de
acest personal şi în subordinea cui vor veni.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că asistentele medicale comunitare vor
fi incluse în organigrama Serviciului de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului
local al municipiului Brad, iar celelalte cadre medicale vor figura pe organigramă aparte
dar tot în subordinea Consiliului local al municipiului Brad precizând că atribuŃiile şi
competenŃele acestora vor fi transferate de către Ministerul SănătăŃii Publice.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil doreşte să i se precizeze care vor fi
atribuŃiile acestora pe perioada vacanŃei şcolare.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că din data de 01.07.2009 aceştia vor
funcŃiona în subordinea autorităŃii locale este imperios necesară întâlnirea în cel mai
scurt timp cu persoanele în cauză, comisia de specialitate a Consiliului local precum şi
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cu directorii instituŃiilor de învăŃământ tocmai pentru a stabili de comun acord
programul de lucru şi toate celelalte.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că acest serviciu a fost scăpat de
foarte multă vreme de sub control, menŃionând că ar trebui să fie transferat fiecare la
locul său de muncă pentru a se putea avea în permanenŃă control asupra activităŃii
desfăşurate de către aceştia.
Doamna consilier Uibariu Lăcrămioara precizează că dumneaei cunoaşte faptul
există o strategie de descentralizare în care este specificat că în cadrul fiecărei unităŃi
administrativ- teritorială se va înfiinŃa un serviciu specializat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Juridic precum şi a Compartimentului Resurse umane
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. 64/2009 privind preluarea asistenŃei medicale din unităŃile de
învăŃământ în subordinea Consiliului local al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 171/2008 privind Organigrama şi Statul de funcŃii al
Serviciului Public de asistenŃă Socială din subordinea Consiliului local al
municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate
de Ministerul SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei publice locale şi a HGR
nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008
s-a impus încheierea Protocol între Primăria municipiului Brad şi DirecŃia de Sănătate
Publică Hunedoara pentru preluarea asistentelor medicale comunitare.
Tot prin aceste acte normative se impune includerea în organigrama Serviciului
de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.171/2008 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială din
subordinea Consiliului local al municipiului Brad în sensul includerii celor două
asistente medicale comunitare atât în organigramă cât şi în statul de funcŃii.
Mai precizează că a propus suplimentarea numărului asistenŃilor personali ai
persoanelor cu handicap de la 80 la 90 de persoane.
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
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dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Juridic precum şi al Compartimentului Resurse Umane
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. 65/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
171/2008 privind Organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului Public de
asistenŃă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de 12 mp. de teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6
din domeniul privat al municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc.
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 având în vedere
că administratorul SC Iosana SRL – doamna Şipoş Viorica renunŃă începând cu data de
01.07.2009 la contractul de închiriere încheiat între Primăria municipiului Brad şi
societatea pe care o reprezintă, rămâne liberă suprafaŃa de 12 mp. de teren situat în Brad
str. Avram Iancu.
Pe acest teren societatea a avut amplasat un chioşc metalic desfăşurând activităŃi
comerciale.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
scoaterea la licitaŃie publică a suprafeŃei susmenŃionate în vederea amplasării tot a unui
chioşc pentru desfăşurarea unor activităŃi comerciale.
În articolul 2 a propus aprobarea Caietului de sarcini privind organizarea licitaŃiei
publice pentru închirierea suprafeŃei de 12 mp. de teren, iar în art.4 al proiectului de
hotărâre a propus o comisie formată din 5 persoane pentru organizarea licitaŃiei.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus ca preŃul de pornire al licitaŃiei
stabilit în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad să fie de 9 lei/mp/lună .
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
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publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca din comisia de licitaŃie să
facă parte domnul consilier Podaru Vasile - 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.
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. 66/2009 privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de
12 mp. de teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din domeniul privat al
municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea spaŃiului cu
altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă situat în cadrul Dispensarului Policlinic
Brad domnului dr. Chicu Lucian Adrian .
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 domnului dr.
Chicu Lucian Adrian înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr.
9880/17.06.2009 prin care solicită atribuirea în tură alternativă a cabinetului
stomatologic deŃinut de către dr. Rusu Ioan din cadrul Dispensarului Policlinic Brad,
pentru desfăşurarea activităŃii de stomatologie, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus atribuirea spaŃiului susmenŃionat solicitantului.
Mai menŃionează că la iniŃierea proiectului de hotărâre a avut în vedere acceptul
domnului dr. Rusu Ioan precum şi a managerului Spitalului municipal Brad ing. ec.
Jurca Florin.
SpaŃiul va fi atribuit pe baza unui contract de închiriere pe o perioadă de un an
începând cu data de 1 iulie 2009 cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu o chirie lunară
în sumă de 14 lei.
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.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno doreşte să i se precizeze ce înseamnă
atribuirea acestui spaŃiu care de fapt este atribuit domnului dr. Rusu, menŃionând că ar fi
bine să se discute cu conducerea Spitalului ca medicii stomatologi să accepte ca pe rând
să fie solicitaŃi în cadrul urgenŃelor stomatologice.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine dacă Spitalul ar prezenta
un grafic cu toŃi medicii stomatologi din Brad în vederea organizării acestora pentru
urgenŃe.
Domnul Jurca Florin - managerul Spiatalului Brad care este prezent în sală
precizează că odată cu venirea acestui medic stomatolog se asigură urgenŃa pe două
schimburi.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că în viitor aceste chirii ar trebui
să se stabilească în cuantum mai mare.
Domnul Radovici Emilian Teofil întreabă dacă există un nomenclator obligatoriu
care stabileşte aceste chirii.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că la fiecare sfârşit de an prin hotărâre
de consiliu local se stabilesc chiriile pe mp care se aplica în cursul anului viitor.
Domnul Leaha Ştefan Dorel propune modificarea art. 1 astfel încât durata
contractului de închiriere să fie de numai 6 luni, adică până la data de 31 decembrie
2009 – modificare aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea făcută şi cu 17
voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.67/2009 privind atribuirea spaŃiului cu altă
destinaŃie decât aceea de locuinŃă situat în cadrul Dispensarului Policlinic Brad
domnului dr. Chicu Lucian Adrian.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind
completarea
inventarului domeniului privat al municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru realizarea unor locuinŃe
sociale în Brad str. Şteampurile Vechi prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.
44/29.05.2009 s-a aprobat cumpărarea prin negociere a trei parcele de teren a câte 500
mp. fiecare.
Parcela cadastrală nr. (6500/1; 6500/4; 6500/6; 6500/7;6500/9 – 6500/186500/20)/a/14 înscrisă în CF nr. 10/14 s-a achiziŃionat de la numita Bardu Corina prin
contractul de vânzare cumpărarea autentificat nr. 1264/15.06.2009.
Parcela cadastrală nr. (6500/1; 6500/4; 6500/6; 6500/7;6500/9 – 6500/136500/18-6500/20)/a/12 înscrisă în CF nr. 10/12 s-a achiziŃionat de la numiŃii Florea
Gheorghe Ovidiu, Popa Alin Alexandru şi Popa Vasile Ovidiu prin contractul de
vânzare cumpărarea autentificat nr. 1261/15.06.2009.
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Parcela cadastrală nr. (6500/1; 6500/4; 6500/6; 6500/7; 6500/9-6500/13- 6500/18
- 6500/20)/a/10 înscrisă în CF nr. 10/10 s-a achiziŃionat de la numiŃii Golcea Nicolae,
Golcea Ispas Lazăr şi Golcea Ioan prin contractul de vânzare cumpărarea autentificat
nr. 1260/15.06.2009.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad cu cele trei parcele de
teren achiziŃionate în suprafaŃa de 1500 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, 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 Compartimentul 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 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă
vot” (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.68/2009 privind completarea
inventarului domeniului privat al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 176/2008 privind concesionarea prin licitaŃie publică a
serei calde proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str. Ardealului
compusă din teren în suprafaŃă de 5158 mp. şi instalaŃiile aferente.
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 prin Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 176/2008 s-a aprobat concesionarea prin licitaŃie publică a
serei calde proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str. Ardealului
(Şteampurile Vechi) compusă din teren în suprafaŃă de 5158 mp. şi instalaŃiile aferente.
În urma adoptării acestei hotărâri sera s-a scos la licitaŃie de mai multe ori dar nu
s-a prezentat nimeni la licitaŃie pe considerentul că preŃul de pornire a licitaŃiei este
foarte mare vis a vis de starea în care se găseşte sera.
În acest sens s-a comandat un nou raport de evaluare la SC DOREVAL SRL
DEVA, raport în care s-a Ńinut cont de degradarea în timp a acestui obiectiv.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea articolelor 2, 3, 4, 5 şi 7 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 176/2008
privind concesionarea prin licitaŃie publică a serei calde proprietatea privată a
municipiului Brad situată pe str. Ardealului compusă din teren în suprafaŃă de 5158
mp. şi instalaŃiile aferente.
Articolul 2 vizează modificarea Studiului de oportunitate, articolul 3 caietul de
sarcini, articolul 4 raportul de evaluare, articolul 5 preŃul de pornire al licitaŃiei iar
articolul 7 modificarea componenŃei comisiei de licitaŃie.
12

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 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 16 voturi „pentru” şi un consilier „lipsă
vot” (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr. 69/2009 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 176/2008 privind concesionarea prin licitaŃie
publică a serei calde proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str.
Ardealului compusă din teren în suprafaŃă de 5158 mp. şi instalaŃiile aferente
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 61/2008 privind vânzarea prin licitaŃie publică a unor
schelete metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12-16 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 prin Hotărârea Consiliului local Brad
nr. 61/2008 s-a aprobat vânzarea prin licitaŃie publică a unor schelete metalice de la
serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12- 16 din municipiul Brad.
În urma adoptării acestei hotărâri scheletele metalice s-au scos la licitaŃie de mai
multe ori dar la licitaŃie nu s-a prezentat nimeni pe considerentul că preŃul de pornire a
licitaŃiei este foarte mare raportat la starea degradantă a acestor schelete metalice.
În acest sens s-a comandat un nou raport de evaluare la SC DOREVAL SRL
DEVA, pentru reevaluarea scheletelor în starea actuală .
FaŃă de cele de mai sus am iniŃiat un proiect de hotărâre prin care am propus
modificarea articolelor 2, 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 61/2008
privind vânzarea prin licitaŃie publică a unor schelete metalice de la serele reci situate
pe str. Ardealului nr. 12- 16 din municipiul Brad.
Articolul 2 vizează modificarea raportului de evaluare, articolul 3 preŃul de
pornire a licitaŃiei, articolul 4 caietul de sarcini şi articolul 5modificarea componenŃei
comisiei de licitaŃie.
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
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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 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă
vot” (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.70/2009 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 61/2008 privind vânzarea prin licitaŃie publică
a unor schelete metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12-16 din
municipiul Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizului
prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Magazin Penny
Market” în Brad str. Vânătorilor nr. 56.
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 modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul impune aprobarea de către Consiliul local
al municipiului Brad a avizelor prealabile de oportunitate, întocmite de către structurile
specializate conduse de arhitecŃi în cazul în care prin cererea pentru emiterea
certificatelor de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaŃiilor de
urbanism aprobate pentru zona în care se doreşte realizarea obiectivelor de investiŃii
aprobate.
În cazul de faŃă a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei P.U.Z. ,,Magazin
Penny Market” în Brad str. Vânătorilor nr. 56, întrucât în Planul Urbanistic General al
municipiului Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 101/1999 zona este
prevăzută pentru locuit, iar în momentul de faŃă se doreşte schimbarea destinaŃiei în
spaŃiu comercial, beneficiar fiind SC Rewe Projektentwicklung România SRL.
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
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dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că există încă o parcelă de
teren care aparŃine acelui proprietar şi se suprapune pe calea ferată.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că i s-a solicitat să amplaseze
construcŃia pe alt amplasament şi totodată să se găsească şi o soluŃie de circulaŃie în
acea zonă.
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 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă
vot” (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr. 71/2009 pentru aprobarea
Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei PUZ
,,Magazin Penny Market” în Brad str. Vânătorilor nr. 56.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad , EdiŃia a VIII-a.
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 întrucât
sărbătorirea Zilelor municipiului Brad a devenit o tradiŃie în localitatea noastră
ajungând deja la EdiŃia a VIII-a a propus ca în acest an sărbătorirea acestor zile să se
desfăşoare în perioada 7 – 9 august 2009, conform Programului principalelor
manifestări cultural educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului
local nr. 1/2009.
A propus alocarea sumei de 100.000 lei pentru desfăşurarea programului dedicat
Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a VIII-a şi aprobarea Programului adecvat acestei
sărbătoriri anexat la proiectul de hotărâre.
MenŃionează că o parte din suma propusă a fi alocată din bugetul local va
proveni din sponsorizările făcute de persoane fizice şi juridice din localitate.
În art. 5 al proiectului de hotărâre a propus constituirea unei comisii pentru
organizarea în condiŃii optime a manifestărilor formată din consilieri care va colabora
cu comisia constituită prin dispoziŃia primarului.
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
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dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca din comisia Consiliului
local care va colabora cu comisia din Primărie pentru organizarea şi buna desfpşurare a
manifestărilor ocazionate cu desfăşurarea acŃiunii dedicate Zilelor municipiului să facă
parte preşedinŃii celor patru comisii de specialitate – propunere aprobată cu unanimitate
de voturi.
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. 72/2009 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad , EdiŃia a
VIII-a.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind achiziŃionarea unei
suprafeŃe de 178,85 mp. de teren situat în Brad str. Spitalului în vederea realizării
unei parcări publice.
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 întrucât este de strictă necesitate
realizarea unei parcări publice în municipiul Brad, în dreptul Spitalului municipal Brad
şi a Dispensarului Policlinic Brad s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.
39/2009 Studiul de fezabilitate ,,Parcare publică auto str. Spitalului – municipiul Brad
jud. Hunedoara”.
Pentru realizarea parcării se impune cumpărarea unei suprafeŃe de 178,85 mp. de
teren de la SC PETROM SA BUCUREŞTI pe lângă terenul proprietatea privată a
municipiului Brad care se întinde pe o suprafaŃă de 69 mp.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul de hotărâre prin care a propus
achiziŃionarea unei suprafeŃe de 178,85 mp. de teren pentru realizarea unei parcări
publice cu 13 locuri, situat pe str. Spitalului înscris în CF nr. 3206/e nr. top 19/b/2/2.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune ca din comisia de negociere să facă
parte domnul consilier Hărăguş Marin Constantin – propunere aprobată cu unanimitate
de voturi.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
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.73/2009 privind achiziŃionarea unei suprafeŃe de 178,85 mp. de teren situat în
Brad str. Spitalului în vederea realizării unei parcări publice.
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 mai 2009 în sumă totală de 8203,75 lei după cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad
3226,25 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
1444,70 lei
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
2359,60 lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad
1173,20 lei
Mai precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din
bugetul local al municipiului Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
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 Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale 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. 74/2009 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.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 10085/2009 a consilierului
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate de rolul instanŃelor
judecătoreşti - prin care se aduc la cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe
rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat şi Consiliul local al municipiului Brad,
faŃă de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresele nr.6758/2009 şi 7658/2009 a SC APAPROD SA DEVA prin care
societatea susamintită înaintează Consiliului local Avizul nr. 4904783-7/SB/16.06.2009
al ANRSC privind modificarea preŃurilor la serviciilor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare, operator SC APA PROD SA Deva, pentru municipiul Brad. Totodată
sunt înaintate structurile pe elemente de cheltuieli împreună cu toată documentaŃia care
stă la baza aprobării preŃului la apa potabilă şi a tarifului la canalizare.
Domnul primar precizează că în data de 6 iulie 2009 va fi dezbaterea publică
conform Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională a proiectului de hotărâre,
după care se va supune analizării Consiliului local.
- referatul nr.31/2009 a Casei de Cultură Brad prin care se prezintă domnilor
consilieri, invitaŃia Ansamblului de cântece şi dansuri „Doina Crişului” al Casei
municipale de Cultură Brad de a participa, în perioada 23 iulie – 4 august 2009, la
Festivalul InternaŃional de Folclor de la LECA DA PALMEIRA/ MATOSINHOS –
PORTUGALIA. Doamna Leucian Bianca – directoarea Casei de Cultură Brad a
prezentat pe scurt condiŃiile participării la cest Festival, ofertele de transport atât cu
avionul cât şi cu autocarul precizând că plata transportului revine participanŃilor, în
speŃă Casei de Cultură Brad dar cum bine se ştie numai din bugetul local pot fi alocaŃi
aceşti bani.
Analizând acest referat şi văzând că suma care ar trebui alocată este foarte mare
pentru această perioadă de criză, domnii consilieri solicită părerea unui specialist în
buget.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile care este şi viceprimarul municipiului Brad
precizează că această sumă de 700.000.lei care rezultă din referat este foarte mare şi
bugetul local nu poate asigura asemenea disponibilitate financiară.
- adresa nr.1504/2009 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad prin care se
prezintă spre ştiinŃă Consiliului local necesitatea angajării a trei persoane calificate
„fochist” pentru buna funcŃionare a Sistemului autonom de încălzire pe lemn care a
fost achiziŃionat şi funcŃionează foarte bine.Domnii consilieri propun ca din structura
proprie, din sursele umane proprii să se califice şi să-i autorizeze.
- adresa nr. 331/2009 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad prin care se face
cunoscut Consiliului local Programul GrădiniŃei pentru vacanŃa de vară a anului şcolar
2008- 2009, de care domnii consilieri au luat act.
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- adresa nr.10191/2009 a SC Alien Concept SRL Oradea prin care prezintă
Consiliului local Oferta de aparate de parcare, de care domnii consilieri au luat act, cu
precizarea că acum nu se pot achiziŃiona astfel de aparate datorită lipsei de bani,
menŃionând totodată că sistemul funcŃionează bine aşa cum este în momentul de faŃă.
- adresa nr.289/2009 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua
Prest” Hunedoara prin care se prezintă Consiliului local hotărârile aprobate în şedinŃa
din data de 25.05.2009 împreună cu copia procesului verbal al şedinŃei, de care domnii
consilieri au luat act.
- adresa nr.1412/2009 a Primăriei comunei Baru prin care se comunică HCL
nr. 87/2009 privind asocierea Consiliului local al comunei Baru cu judeŃul Hunedoara
şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
JudeŃul Hunedoara, de care domnii consilieri au luat act.
- adresa nr.1544/2009 a Consiliului local VeŃel prin care se comunică HCL nr.
23/2009 a Consiliului local al comunei VeŃel cu judeŃul Hunedoara şi cu unele unităŃi
administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul
Hunedoara, de care domnii consilieri au luat act.
- adresa nr. 325/2009 a Primăriei Comunei Balşa prin care se comunică HCL
nr. 10/2009 privind asocierea Consiliului local al comunei Balşa cu judeŃul Hunedoara
şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
JudeŃul Hunedoara, de care domnii consilieri au luat act.
- adresa nr.848/2009 a Primăriei comunei Băcia prin care se comunică HCL
nr. 27/2009 privind asocierea Consiliului local al comunei Bacia cu judeŃul Hunedoara
şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
JudeŃul Hunedoara, de care domnii consilieri au luat act.
- cererea nr.10127/2009 a AsociaŃiei Klimactiv Brad prin care îşi manifestă
intenŃia asocierii cu Consiliul local în vederea colaborării în companiile de educare şi
informare a cetăŃenilor din municipiul Brad cu privire la colectarea selectivă a
deşeurilor municipale, de care domnii consilieri au luat act şi au propus o colaborare cu
această asociaŃie.
- cererea nr. 9765/2009 a SC CONF ŞIC COM SRL BRAD prin care se
solicită concesionarea unei suprafeŃe de teren pentr a construi o încăpere necesară
spaŃiului de vânzare pentru magazin. Domnii consilieri au luat act de această cerere şi
precizează că în conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecŃia
mediului, cu modificări şi completări ulterioare, nu este permisă schimbarea destinaŃiei
terenurilor amenajate ca spaŃii verzi, indiferent de regimul juridic al acestora. Totodată,
mai menŃionează că prin extinderea spaŃiului se depăşeşte aliniamentul blocului stricând
aspectul arhitectural.
-plângerea
administrativă
nr.100/05/02/02/05/998/2009
a
SC
ROMTELECOM SA prin care contestă majorarea cu 7% a cotei de impozit pe
clădirile aparŃinând persoanelor juridice stabilită la 1,5%, precizând că impozitul pentru
anul 2009 trebuia să rămână la nivelul anului 2008 când cota de 1,5% a fost majorată cu
20% , de care domnii consilieri au luat act, nefiind de acord cu revocarea parŃială a
hotărârii de stabilire a impozitelor şi taxelor pe anul 2009.
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- adresa nr.0025/ES/BR/2009 a SC ENERGY SERV BUCUREŞTI prin
care se prezintă o analiză detaliată a alimentării prin cogenerare cu căldură a
municipiului Brad. Au participat la şedinŃa de consiliu doi reprezentanŃi ai firmei, unul
fiind chiar directorul acesteia, domnul Cătălin Dragostin care a solicitat acordul pentru a
face o scurtă prezentare a firmei şi a scopului deplasării lor la Brad .
Domnul director a precizat că SC Energy Serv este prima firmă Românească de
tip ESCO (Energy Serv Company) care furnizează servicii energetice integrate
clienŃilor sau proiecte de eficienŃă energetică „la cheie”, mai precizează că aceasta este
independentă faŃă de furnizorii de echipamente şi capital (bănci, fonduri, etc..)şi deŃine
în totalitate capital privat Românesc.
Mai precizează că ar dori să facă o proiecŃie a analizei pe care dumnealor au
realizat-o cu elementele pe care le-au primit de la SC Acvacalor SA Brad pentru un
Sistem de încălzire în municipiul Brad împreună cu paşii şi condiŃiile pe care ar trebui
să le îndeplinească autoritatea publică pentru a putea realiza o Centrală de cogenerare
pe biomasă. În urma prezentării făcute de către domnul director, precum şi a
intervenŃiilor făcute de către domnii consilieri şi domnul primar de comun acord au
stabilit că urmează să se întâlnească în viitor pentru a se discuta într-un cerc mai
restrâns pe elemente concrete posibilitatea, oportunitatea şi rentabilitatea achiziŃionării
unei astfel de Centrale de cogenerare pe biomasă pentru încălzirea municipiului Brad.
- cererea nr.10152/2009 a SC EMY TEHNOLOGY DIGITAL SRL BRAD
prin care se solicită concesionarea unui teren în suprafaŃă de 110 mp între blocurile A7
şi A8 pentru construirea unui magazin de produse electronice şi tehnică de calcul cu
suprafaŃa construită de 95 mp (9,5 m x 10.0 m). Domnii consilieri au luat act de această
cerere şi precizează că în conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind
protecŃia mediului, cu modificări şi completări ulterioare, nu este permisă schimbarea
destinaŃiei terenurilor amenajate ca spaŃii verzi, indiferent de regimul juridic al acestora.
Totodată, mai menŃionează că prin extinderea spaŃiului se afectează o suprafaŃă mare
de zonă verde.
- adresa nr.1120/2009 a Consiliului local Brănişca prin care se comunică HCL
nr.16/2009 privind asocierea Consiliului local al comunei Brănişca cu judeŃul
Hunedoara şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea
constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor JudeŃul Hunedoara.
- adresa nr.1008/2009 a Primăriei Ilia prin care se comunică HCL nr. 28/2009
privind asocierea Consiliului local al comunei Ilia cu judeŃul Hunedoara şi cu unele
unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul
Hunedoara, de care domnii consilieri au luat act.
- adresa nr.4280/2009 a Primăriei Geoagiu prin care se comunică HCL nr.
76/2009 privind asocierea Consiliului local al comunei Geoagiu cu judeŃul Hunedoara
şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
JudeŃul Hunedoara, de care domnii consilieri au luat act.
- adresa nr.103/2009 a AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior prin care asociaŃia
susamintită solicită atribuirea terenului pe care este construită baza sportivă.
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Domnii consilieri au luat act de cele solicitate precizând că terenul în discuŃie
este atribuit în folosinŃă gratuită AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior prin HCL nr.
64/2005 pentru o perioadă de 5 ani, deci până în aprilie 2010.
18. Diverse.
Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că
în perioada 07.07.2009 - 10.07.2009 va fi în concediu de odihnă, concediu aferent
anului 2009.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan solicită urgentarea reabilitării porŃiunii
rămase din drumul comunal de la Valea Brad şi luarea de măsuri în vederea curăŃării
curŃii şcolii de molozul lăsat de firma care a lucrat la reabilitarea drumului.
Domnul primar Florin Cazacu a precizat că dumnealui a promis că acel drum va
fi reabilitat în totalitate şi se va Ńine de promisiune.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.06.2009.
Brad, 30.06.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
DUŞAN GHEORGHE ADRIAN

EPURE AGNES
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