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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 30 noiembrie 2009  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară 

din data de 30 noiembrie 2009 s-a făcut în data de 25.11.2009 prin DispoziŃia 
nr.1166/25.11.2009 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 25.11.2009 conform 
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea 
invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali,  domnul consilier Costina 
Ionel  Zeno fiind absent motivat iar doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia . 

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

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 convocată de 
îndată  din data de 26.10.2009, procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 
28.10.2009  precum şi procesul verbal al şedinŃei convovată de îndată din data de 
30.10.2009 care s-au 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 naŃional al României. 

Doamna secretar Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Groza Liviu să 
ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei avându-se în vedere că 
dumnealui a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna septembrie 2009. 

           Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire 
proiectului ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 21/2009 privind aprobarea bugetului municipiului Brad 
pe anul 2009 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al 
doamnei Uibariu Maria Lăcrămioara – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2010 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea 
căminelor culturale aparŃinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor 
activităŃi diverse – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe speciale pentru folosirea 
sălii ,,Casei Căsătoriilor” după oficierea căsătoriei – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea 
de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea 
Consiliului local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de 
Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃa Industrială – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaŃiune de 
pe lângă Tribunalul Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
         10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Inspectoratul Şcolar 
JudeŃean Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
         11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de 
1208,41 mp. de teren situat în municipiul Brad sat Ruda Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
         12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unui teren în 
suprafaŃă de 12 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui 
chioşc cu destinaŃia de comerŃ – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
         13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii 
din incinta Dispensarului Policlinic Brad pentru medici de familie, medici 
stomatologi, tehnicieni dentari şi medici specialişti – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
         14. Proiect de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de 
masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
         15.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
         16. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.          

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de 
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor 
publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2010 – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 
            19. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinŃe din blocul ANL 
situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 2 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

 20. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul 
,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului 
nr. 20 din blocul 1 B de pe str. LibertăŃii, municipiul Brad fostei chiriaşe – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 

 22. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de excelenŃă, 
domnului Palla Giancarlo, proprietarul SC TEBA BRAD INDUSTRY SRL – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
            23. Informarea nr. 18680/2009 a consilierului juridic al Consiliului local 
Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local 
Brad este parte.   
 24. Rapoartele cadrelor medicale de la instituŃiile şcolare.   
            25. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:     
 - adresa nr. 4317/2009 a SC Atelierele Centrale SA Crişcior 
 - adresa nr. 5346/2009 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara 
 - adresa nr. 29/2009 a GrădiniŃei cu program prelungit ,,Floare de ColŃ” Brad 
 - adresa nr. 14/2009 a SC RCS & RDS SA Bucureşti 
 - adresa nr. 764/2009 a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor 
 - adresa nr. 8083/2009 a Consiliului JudeŃean Hunedoara 
 - adresa nr. 2654/2009 a SC ACVACALOR SA BRAD 
 - adresa nr. 3151/2009 a SC ACVACALOR SA BRAD            
            26. Diverse. 
 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru 
modificarea sau completarea  Proiectului Ordinii de zi. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită modificarea proiectului   
ordinii de zi după cum urmează: 

Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării 
proiectul ordinii de zi  împreună cu modificările propuse care este aprobat cu 
unanimitate de voturi.    

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea Anexei 
nr. 6 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 21/2009 privind aprobarea 
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 referatul nr. 
18634/20.11.2009 al Serviciului Public de Desfacere, Han PiaŃă şi Obor prin care 
se solicită rectificarea bugetului acestui serviciu, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus rectificarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local 



 4 

Brad nr. 21/2009 -  anexă  în care a fost cuprins bugetul Serviciului Han PiaŃă şi 
Obor, cu suma de 40 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli. 
 În urma acestei rectificări bugetul Serviciului Han PiaŃă şi Obor  pe anul 
2009 se stabileşte în sumă de  246 mii  lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli . 

Veniturile Serviciului Han PiaŃă şi Obor  Brad pe anul 2009 se majorează la 
capitolul taxe piaŃă cu suma de 40 mii lei iar cheltuielile Serviciului Han PiaŃă şi 
Obor  Brad se majorează la capitolul cheltuieli de personal cu suma de 40  mii 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.  

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr. 127/2009 privind  rectificarea Anexei 
nr. 6 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 21/2009 privind aprobarea 
bugetului municipiului Brad pe anul 2009 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încetarea 

mandatului de consilier local al doamnei Uibariu Maria Lăcrămioara . 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a referatului constatator.   
Domnul primar Florin Cazacu precizează că  având în vedere cererea nr. 

17445/30.10.2009 a doamnei consilier Uibariu Maria Lăcrămioara prin care 
renunŃă la funcŃia de consilier local, pe considerentul că a fost promovată 
funcŃionar public la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, funcŃie 
incompatibilă cu cea de consilier local, propunem încetarea mandatului acesteia. 
  Încetarea mandatului se propune în conformitate  cu prevederile art. 9 alin. 2 
lit. ,,a” şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările ulterioare. 
  Astfel în prima şedinŃă imediat după depunerea demisiei Consiliul local are 
obligaŃia să ia act de încetarea mandatului prin demisie şi să declare locul vacant al 
celui demisionat. 
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 Consiliul local Brad conform legislaŃiei în vigoare va numi pe următorul 
candidat de pe Lista de candidaturi, cu care Partidul Democrat Liberal  a participat 
la alegerile locale din luna iunie 2008, la şedinŃa Consiliului local din cursul lunii 
decembrie 2009. 

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

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  în ansambu şi cu 15 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.128/2009 privind încetarea 
mandatului de consilier local al doamnei Uibariu Maria Lăcrămioara. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010  – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

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

 Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere prevederile 
Codului fiscal – Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2010 şi Ńinând cont de Referatele 
compartimentelor de resort din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2010.   

Astfel pentru determinarea impozitelor pe clădiri pentru persoanele fizice a 
luat în considerare valorile impozabile pe mp. de suprafaŃă construită desfăşurată la 
clădiri, conform HGR nr. 957/2009 la care a propus aplicarea unei cote de 0,1%. 

Pentru determinarea impozitelor pe clădiri la persoanele juridice a propus 
aplicare cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirilor înregistrate în 
contabilitatea acestora  în cazul în care clădirile au fost reevaluate în ultimii trei ani, 
iar în cazul în care clădirile nu au fost reevaluate a propus aplicarea cotei de 10% 
asupra valorii de inventar. 

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilanul 
localităŃii a propus aplicarea nivelurilor impozabile stabilite de HGR nr. 956/2009  
pe cele patru zone din municipiul Brad. 
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 Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport a propus să se 
Ńină cont de tipul mijlocului de transport şi de suma prevăzută în HGR nr. 956/2009 
pe fiecare 200 cm3 sau fracŃiune din aceasta.   

A propus ca limitele maxime din HGR nr. 956/2009 pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor, autorizaŃiilor pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate, impozitul pe spectacole să fie majorate  cu 15% având în vedere că 
nivelurile acestora sunt mai scăzute decât în anul 2009 . 

De asemenea am propus instituirea unor taxe pentru eliberarea unor copii de 
pe documente cum ar fi: certificate, autorizaŃii de transport, eliberarea avizului de 
colectare a deşeurilor metalice, taxe pentru autovehicule lente, pentru eliberarea de 
plăcuŃe, pentru înregistrarea vehiculelor lente, taxă de urgenŃă pentru eliberarea de 
acte şi taxă pentru consultaŃii pe probleme de urbanism, etc. după cum rezultă din 
Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre. 

Mai precizează că impozitul pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de 
transport se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie 2010, 
respectiv 30 septembrie 2010.   

Pentru plata cu anticipaŃie a impozitelor până la data de 31 martie 2009 la 
persoanele fizice a propus o bonificaŃie de 5%. 

Pentru persoanele fizice s-au menŃinut prevederile O.G. nr. 27/1996 privind 
acordarea unor facilităŃi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităŃi 
din MunŃii Apuseni în sensul reducerii cu 50% a impozitelor pe clădiri, pe terenuri, 
pe mijloacele de transport şi pentru taxele datorate la eliberarea certificatelor, 
avizelor şi a autorizaŃiilor, fapt pentru care a propus  reducerea acestor impozite cu 
50%. 

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 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.129/2009 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2010. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor 

taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparŃinătoare municipiului 
Brad, pentru desfăşurarea unor activităŃi diverse. 
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 Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  

    Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că taxele 
speciale pentru folosirea căminelor culturale pentru desfăşurarea de nunŃi, botezuri, 
parastase, onomastici, precum şi pentru organizarea de hore şi discoteci, nu au fost 
modificate din anul 2007, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
majorarea acestora începând cu data de 1 ianuarie 2010, cu indicele inflaŃiei de 
122,63 % dat de către DirecŃia de Statistică a judeŃului Hunedoara. 

Indicele de 122,63 % este dat pentru luna septembrie 2009 faŃă de luna 
ianuarie 2007 când au fost indexate ultima dată taxele speciale pentru căminele 
culturale. 

La modificarea acestora tarife  a Ńinut cont şi de faptul că aceste Cămine 
culturale au fost renovate şi dotate cu mobilier  şi veselă corespunzătoare. 
 Mai precizează că aceste taxe vor aduce un venit la bugetul locale al 
municipiului Brad şi vor fi folosite  pentru  întreŃinerea căminelor culturale.  

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 Ciur Gheorghe solicită să i se precizeze dacă în această 
taxă sunt incluse şi contravaloarea utilităŃilor. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în momentul în care se dau spre 
folosire aceste cămine se încheie un proces verbal de predare- primire în care se 
stipulează clar că plata utilităŃilor se face separat de plata taxei de cămin, în funcŃie 
de consumul fiecăruia. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit de raportulServiciului 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  15 voturi „pentru”, 
1 consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.130/2009 privind 
aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale 
aparŃinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor activităŃi diverse. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea unei 

taxe speciale pentru folosirea sălii ,,Casei Căsătoriilor” după oficierea 
căsătoriei. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea 
sa de iniŃiator.  
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   Domnul primar Florin Cazacu precizează că întrucât după oficierea 
căsătoriilor se obişnuieşte organizarea unei mese festive de către familia mirilor, 
Primăria municipiului Brad  pune la dispoziŃia acestora sala ,,Casei Căsătoriilor” 
situată pe str. Republicii la parterul blocului 24 A, adiacent Primăriei. 

  Această sală a fost renovată, amenajată corespunzător urmând să fie dotată 
şi cu un strict necesar de veselă ( tacâmuri, farfurii, pahare, platouri etc.) . 

   În acest sens am propus instituirea unei taxe speciale de 30 lei  pentru 
folosirea sălii ,,Casei Căsătoriilor”– taxă care va contribui la întreŃinerea sălii şi la 
dotarea cu cele necesare.   

 Până în prezent taxa pentru folosire Casei Căsătoriilor a fost de 20 lei 
instituită în baza Hotărârii Consiliului local Brad nr. 8/2001. 
 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 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara şi-a 
dat demisia,  se adoptă Hotărârea nr.  131/2009 privind   aprobarea unei taxe 
speciale pentru folosirea sălii ,,Casei Căsătoriilor” după oficierea căsătoriei. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  stabilirea unor taxe 
speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de 
ajutor social 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 întrucât taxele speciale instituite 
pentru folosirea sălii de mese de la Cantina de ajutor social din subordinea 
Consiliului local al municipiului Brad nu au mai fost modificate din anul 2006, a 
propus indexarea acestora cu 23,7 % având în vedere indicele de inflaŃie comunicat 
de către DirecŃia JudeŃeană de Statistică Hunedoara  pentru luna septembrie 2009, 
faŃă de luna octombrie 2006 ca fiind de 123,70%. 
 Astfel a propus o taxă specială în sumă de 75 lei pentru folosirea sălii de 
mese şi o taxă de 250 lei pentru folosirea sălii de mese împreună cu vesela din 
dotare şi personalul încadrat la bucătăria Cantinei.     

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 
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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.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara şi-a 
dat demisia,   se adoptă Hotărârea nr. 132/2009  privind  stabilirea unor taxe 
speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de 
ajutor social din subordinea Consiliului local al municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea taxelor 
pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi 
PiaŃa Industrială 

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 Serviciul Public de Desfacere, 
Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃa Industrială practică taxe şi tarife specifice 
pentru utilizarea capacităŃilor existente, în scopul creării de venituri la bugetul 
propriu. Actualele taxe nu au fost majorate din anul 2008, interval în care mai 
multe  elemente de cost au suferit majorări, cu ponderi diferite, cum ar fi: energia 
electrică, apa, canalizarea, salubrizarea, telecomunicaŃiile, serviciile de deratizare–
dezinsecŃie-dezinfecŃie, metrologie, servicii medicale şi sanitar-veterinare etc. 
precum şi salarizarea personalului angajat. 
 Pentru acoperirea acestor creşteri, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre, în 
care a propus modificarea taxelor şi tarifelor practicate cu rata inflaŃiei de 10,17% 
conform Buletinului Statistic dat de către DirecŃia de Statistică JudeŃeană 
Hunedoara – Deva în cursul lunii septembrie 2009.  
 A propus ca noile taxe să se aplice începând cu data de 01.01.2010, pentru 
încheierea contractelor anuale pe anul 2010 cu noile tarife. 

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 
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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.  

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.133/2009 privind 
modificarea taxelor pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, PiaŃă 
agroalimentară, Obor şi PiaŃa Industrială. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului 
Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Hunedoara. 

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

  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa  nr. 
25820/20.10.2009 a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Hunedoara prin care se solicită încheierea unui Protocol de colaborare între 
Consiliul local al municipiului Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus aprobarea încheierii acestui protocol. 
 Protocolul de colaborare presupune analizarea cazurilor de abuz, neglijare şi 
exploatare a copiilor, în cadrul Proiectului Phare ,,Echipa mobilă de intervenŃie 
rapidă în cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copilului”. 
 În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului 
pentru a semna Protocolul de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad 
şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara. 

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 
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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 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  15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.134/2009 privind privind aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului 
Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Hunedoara. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului 
Brad şi Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
3088/C/04.11.2009 a Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 
a iniŃiat  proiectul de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii unui Protocol 
de colaborare  între Consiliul local al municipiului Brad şi  Serviciul de probaŃiune 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 
 Mai menŃionează  că în cadrul acestui Protocol de colaborare Consiliul local 
al municipiului Brad va fi implicat prin Serviciul Public Local de AsistenŃă Socială 
Brad şi  are ca scop întărirea gradului de siguranŃă comunitară în municipiul Brad, 
prevenirea din nou a unor infracŃiuni şi reintegrarea în comunitate a persoanelor 
care au săvârşit infracŃiuni. 
 În acest sens Serviciul de AsistenŃă Socială Brad va întocmi referate şi 
rapoarte de evaluare la solicitarea Serviciului de probaŃiune pentru învinuiŃii şi 
inculpaŃii minori şi majori de pe raza municipiului Brad şi vor furniza date despre 
situaŃia socială şi familială a acestora. 
 În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului 
municipiului Brad pentru a încheia Protocolul de colaborare între  Consiliul local al 
municipiului Brad şi  Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara.   

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

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, 15 voturi 
„pentru”, 1 consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier 
Uibariu Maria Lăcrămioara şi-a dat demisia  se adoptă Hotărârea nr. 135/2009 
privind  aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local 
al municipiului Brad şi Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. 

 
         Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează având în vedere adresa  nr. 
5337/28.10.2009 a Inspectoratului Şcolar al JudeŃului Hunedoara prin care se 
solicită încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului 
Brad şi Inspectoratul Şcolar Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus aprobarea încheierii acestui protocol. 
 Protocolul de colaborare presupune asigurarea unei bune funcŃionări a 
GrădiniŃei cu program prelungit ,,Floare de ColŃ” din municipiul Brad de pe str. 
Horea,  care va fi transformată într-un Centru de resurse pentru educaŃie şi 
dezvoltare (CRED) prin Proiectul ,,Pentru reforma educaŃiei timpurii”de către 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării (MECI). 
 Odată cu înfiinŃarea Centrului de resurse pentru educaŃie şi dezvoltare 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării va furniza materiale necesare 
desfăşurării activităŃii centrului iar în momentul în care aceste materiale nu vor fi 
furnizate de către minister, Consiliul local al municipiului Brad prin protocolul 
încheiat va continua furnizarea materialelor pe durata de funcŃionare a grădiniŃei în 
cadrul căreia funcŃionează Centrul (CRED). 

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  
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Domnul consilier Ciur Gheorghe pecizează că este cam ambiguă formularea  
că odată cu înfiinŃarea Centrului de resurse pentru educaŃie şi dezvoltare Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi Inovării va furniza materiale necesare desfăşurării activităŃii 
centrului iar în momentul în care aceste materiale nu vor fi furnizate de către 
minister, Consiliul local al municipiului Brad prin protocolul încheiat va continua 
furnizarea materialelor pe durata de funcŃionare a grădiniŃei în cadrul căreia 
funcŃionează Centrul (CRED). Mai menŃionează că trebuie explicit prevăzut în 
protocolul care urmează a fi semnat furnizarea materialelor de către Consiliul local 
al municipiului Brad se va face în limitele resurselor financiare aprobate prin 
bugetul de venituri şi cheltulieli a municipiului Brad, sens în care propune ca 
amendament: „furnizarea materialelor de către Consiliul local al municipiului Brad 
se va face în limitele resurselor financiare aprobate prin bugetul de venituri şi 
cheltulieli a municipiului Brad” – amendament aprobat 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.  
       Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr. 136/2009 privind aprobarea încheierii 
unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin 
licitaŃie publică a suprafeŃei de 1208,41 mp. de teren situat în municipiul Brad 
sat Ruda 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 cererea nr. 
15276/2009 a doamnei Groza Maria domiciliată în satul Ruda Brad nr. 13 prin care 
solicită aprobarea vânzării unui teren în suprafaŃă de 1208, 41 mp. care reprezintă 
de fapt curtea şi grădina aferente casei pe care o deŃine în proprietate, s-a comandat 
la SC DOREVAL SRL DEVA un Raport de evaluare a terenului şi a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus vânzarea prin licitaŃie publică a 
suprafeŃei susmenŃionate.   

 În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus însuşirea Raportului de 
evaluare, în articolul 3 conform acestui raport a propus preŃul de pornire al licitaŃiei 
de 6000 lei fără TVA sau 4,66 lei/mp fără TVA. 
 În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de 
sarcini pentru desfăşurarea licitaŃiei publice şi în articolul 5 o comisie de licitaŃie 
formată din 5 membri .   

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 
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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 Kiszely Fabius Tiberiu propune ca din comisia de licitaŃie 
să facă parte domnul consilier Manea Iosif- propunere 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 şi cu 14 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno, doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, 1 abŃinere Groza Liviu, se adoptă Hotărârea 
nr.137/2009 privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de 1208,41 mp. 
de teren situat în municipiul Brad sat Ruda Brad 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin 
licitaŃie publică a unui teren în suprafaŃă de 12 mp. situat pe str. Avram Iancu 
nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaŃia de comerŃ . 

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  SC MIRU 
FLUOR ANDI UNICO SRL Piteşti a renunŃat la contractul de închiriere pentru 
terenul deŃinut în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din incinta PieŃei agroalimentare 
Brad, terenul fiind disponibil pentru închiriere în vederea amplasării unui chioşc, a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaŃie 
publică a terenului susmenŃionat pentru amplasarea unui chioşc cu activitate de 
comerŃ.     

În  articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de 
sarcini pentru organizarea licitaŃiei, pornind de la preŃul de 8,00 lei/mp/lună, stabilit 
în baza Hotărârii Consiliului local nr. 116/2009,  iar în articolul 4 aprobarea unei 
comisii de licitaŃii formată din 5 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 
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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 Manea Iosif 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 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 15 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se adoptă  Hotărârea nr.138/2009 privind 
închirierea prin licitaŃie publică a unui teren în suprafaŃă de 12 mp. situat pe 
str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaŃia de 
comerŃ . 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  închirierea prin 
licitaŃie publică a unor spaŃii din incinta Dispensarului Policlinic Brad pentru 
medici de familie, medici stomatologi, tehnicieni dentari şi medici specialişti.  

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 baza referatului 
Compartimentului patrimoniu nr. 17959/09.11.2009 prin care se face cunoscut că 
există un număr de 12 spaŃii libere în incinta Dispensarului Policlinic Brad situate 
la etajele 1 şi 2, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea 
prin licitaŃie publică a acestor spaŃii pentru desfăşurarea unor activităŃi medicale de 
către medicii de familie, medicii stomatologi, tehnicieni dentari şi medici 
specialişti.    
 În  articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de 
sarcini pentru organizarea licitaŃiei, pornind de la preŃul de 3,00 lei/mp./lună pentru 
spaŃiile care vor avea destinaŃia de cabinete medicale pentru medicii de familie  şi 
5,00 lei/mp./lună pentru spaŃiile care vor avea destinaŃii de cabinete de alt profil,    
conform Hotărârii Consiliului local Brad nr. 116/2009, iar în articolul 4 aprobarea 
unei comisii de licitaŃii formată din 5 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 
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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 Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă 
parte domnul  consilier Radovici Emilian Teofil – 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 15 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.139/2009 privind  
închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din incinta Dispensarului 
Policlinic Brad pentru medici de familie, medici stomatologi, tehnicieni 
dentari şi medici specialişti. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind  exploatarea şi 
valorificarea unei cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală a 
municipiului Brad. 

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

  Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru asigurarea necesarului 
de combustibil – lemne de foc- la instituŃiile subordonate  pe iarna 2009 – 2010, s-a 
solicitat la DirecŃia Silvică marcarea şi evaluarea unei cantităŃi de 230 mc. Masă 
lemnoasă, din pădurea comunală Valea Brad, proprietate publică a municipiului 
Brad. 

Mai precizează că serviciile silvice aferente s-au prestat în baza contractului 
de administrare încheiat între Primăria municipiului Brad şi Ocolul Silvic Baia de 
Criş , care a emis Actul de punere în valoare de 2412/15.12.2008 , pentru cantitatea 
de 230 mc. masă lemnoasă, în valoare de 5864,70 lei. Exploatarea  în regim silvic  
va fi încredinŃată prin licitaŃie unei firme de profil, acreditată de ROMSILVA, iar 
suportarea contravalorii prestaŃiei s-a propus a fi făcută prin compensare în masă 
lemnoasă, pentru a nu angaja cheltuieli băneşti de  la bugetul local.  

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 
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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 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr. 140/2009 privind  exploatarea şi 
valorificarea unei cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală a 
municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind trecerea unor 
bunuri din domeniul public în domeniul 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 având în vedere adresa nr. 
1982/12.10.2009 a SC APA PROD SA DEVA – Punct de lucru Brad prin care se 
face cunoscut că s-a realizat proiectul ,,Reabilitare StaŃie de epurare ape uzate din 
municipiul Brad”, fapt pentru care o parte din obiectele tehnologice de la această 
staŃie vor fi înlocuite, iar o parte retehnologizate, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor 
bunuri de la StaŃia veche de epurare a apelor uzate, în vederea casării  şi 
valorificării acestora. 
 În art. 3 al proiectului de hotărâre a propus o comisie formată din 6 membri 
care vor proceda la scoaterea din funcŃiune şi valorificarea echipamentelor . 
 Mai precizează că sumele rezultate din valorificarea bunurilor vor constitui 
venit la 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 



 18 

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 Leaha Stefan Dorel propune ca din comisie  din partea SC 
APAPROD SA să facă parte domnul Podaru Vasile iar din partea Consiliului local 
al municipiului Brad să facă parte doamna consilier Chiş Alexandra – 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.  
       Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr. 141/2009 privind  trecerea unor 
bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad. 
 

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea 
sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că pe str. Dealul Racovei, la fostul 
sediu al CAP Zarand Brad până în anul 2000 au funcŃionat anexele gospodăreşti ale 
Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu „ Brad şi ale Spitalului municipal Brad pe o 
suprafaŃă de 2108 mp. de teren. 
 Terenul nu a fost revendicat la Legile fondului funciar şi nici la Legea nr. 
10/2001 fapt pentru care am propus preluarea acestuia în domeniul privat al 
municipiului Brad. 
 Mai precizează  că pe aceste terenuri există câteva anexe (grajduri, cocini) 
din care o parte sunt folosite de către Serviciul specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân pentru adăpostirea câinilor. 

Pentru a autoriza din punct de vedere sanitar - veterinar adăpostul câinilor 
suntem obligaŃi să facem întăbularea construcŃiilor şi a terenului în cauză. În acest 
sens a comandat o documentaŃie topografică prin care s-a determinat suprafaŃa de 
2108 mp. şi a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus trecerea în 
domeniul privat 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 
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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 15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.142/2009 privind completarea 
inventarului domeniului privat al municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind aprobarea 
drepturilor băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită 
cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în 
municipiul Brad şi retur. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea 
sa de iniŃiator.  
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile 
făcute de către Consiliile de AdministraŃie ale 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 lunile iunie, iulie, august, septembrie şi 
octombrie 2009 în sumă totală de 19092,11 lei. 
 Mai precizează că în articolul 12 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.  
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Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Servciului 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara 
şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.143/2009 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 discutarea Proiectului de hotărâre  privind  aprobarea 
Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei municipiului 
Brad pentru anul 2010. 

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

  Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 
13032/19.08.2009 Primăria municipiului Brad a înaintat  AgenŃiei NaŃionale a 
FuncŃionarilor Publici, proiectul Planului de ocuparea a funcŃiilor publice al 
Primăriei municipiului Brad pentru anul 2010. 
 Mai menŃionează că întrucât nu s-au semnalat nereguli în structura acestui 
proiect, trecând cele 45 de zile prevăzute de art. 23 alin. 5 din Legea  nr. 188/1999 
privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice 
pentru anul 2010.  

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului Juridic 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 15 voturi „pentru”, se adoptă 
Hotărârea nr. 144/2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor 
publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2010  . 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind repartizarea unor 
locuinŃe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 2  . 

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 au devenit 
libere locuinŃele nr. 37 corpul C şi nr. 31 corpul B din imobilul ANL situat în Brad 
str. Nestor Lupei nr. 2 ca urmare a renunŃării fostelor chiriaşe Cotroază Dobromir 
Mihaela şi Crişan Loredana Maria, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus repartizarea locuinŃelor susmenŃionate. 
 Mai precizează că, comisia constituită potrivit HCL nr.118/2009 a procesat 
toate dosarele care au fost depuse de către cetăŃenii municipiului Brad pentru 
repartizare de locuinŃe. În urma procesării dosarelor comisia a hotărât că cele două 
locuinŃe pot fi repartizate domnului Trif Alin Florin şi doamnei Benea Răpcău 
AncuŃa. 

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.  

Doamna secretar Epure Agnes precizează că, deoarece este vorba de 
repartiŃie de  locuinŃe trebuie votat  cu buletine de vot prin vot secret. Astfel se trec 
cele două nume Răpcău Benea AncuŃa şi Trif Alin Călin pe buletinul de vot în 
vederea repartizării locuinŃei nr.31 din corpul B. În urma numărării voturilor de 
către preşedintele de şedinŃă împreună cu doamna secretar cu 15 voturi”pentru” 
locuinŃa nr.31 este repartizată doamnei Benea Răpcău AncuŃa. Se trece la votul 
secret pentru repartiŃia locuinŃei nr. 37 din corpul C trecându-se pe buletinele de 
vot numele domnului Trif Alin Florin şi cu 15 voturi „pentru” locuinŃa nr.37 se 
repartizează domnului Trif Alin Florin. 

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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       Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 
voturi „pentru”,  1 consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier 
Uibariu Maria Lăcrămioara şi-a dat demisia se adoptă Hotărârea nr.145/2009 
privind  repartizarea unor locuinŃe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor 
Lupei nr. 2. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind   repartizarea unei 
garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 
2. 

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 având în vedere că a devenit 
liberă garsoniera nr. 15  din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere situat în Brad str. 
Spitalului nr. 2 ca urmare a renunŃării fostei chiriaşe Miclăuş Aurelia, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea  garsonierei  
susmenŃionate. 
 Mai precizează că această locuinŃă a fost repartizată doamnei Miclăuş 
Aurelia în luna februarie 2009 prin HCL nr.11/2009. Aceasta urma să o folosească 
împreună cu fiul Miclăuş Ciprian Mihai, aceştia părăsind locuinŃa deŃinută 
împreună cu Miclăuş Ioan . 
 Mai precizează că că în luna martie în urma unui control efectuat s-a 
constatat că locuinŃa este folosită de către domnul Miclăuş Ioan, care a declarat că 
a decis să lase locuinŃa pe care o deŃinea în proprietate fiului şi soŃiei cu care se afla 
în divorŃ. 

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 al comisiei de cultură precizează că în urma analizării 
situaŃiei comisia a stabilit ca această cameră să-i fie repartizată domnului Miclăuş 
Ioan. 

Doamna secretar Epure Agnes distribuie buletinele de vot cu numele 
domnului Miclăuş Ioan pentru a se trece la vot secret.  în urma numărării voturilor 
de către doamna secretar împretar împreună cu domnul preşedinte al şedinŃei cu 15 
voturi ”pentru”  garsoniera nr. 15 se repartizează domnului Miclăuş Ioan. 
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Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  
            Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.146/2009 privind   
repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad 
str. Spitalului nr. 2. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind aprobarea unei noi 
repartiŃii a apartamentului nr. 20 din blocul 1 B de pe str. LibertăŃii, 
municipiul Brad fostei chiriaşe  

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea 
sa de iniŃiator.  
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr. 
14110/2009 a doamnei Lungu Dorica prin care solicită o nouă repartiŃie pe 
apartamentul nr. 20 din blocul 1 B de pe str. LibertăŃii din municipiul Brad unde 
altfel locuieşte, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 
unei noi repartiŃii pe apartamentul susmenŃionat. 

Mai precizează că numita Lungu Dorica a fost acŃionată în instanŃă pentru 
neplata datoriilor acumulate la AsociaŃia de proprietari nr. 3 şi  în baza sentinŃei 
civile nr. 420/2001 Judecătoria Brad a hotărât rezilierea contractului de închiriere. 

MenŃionează că la ora actuală susnumita are o datorie în sumă de 32810,82 
lei  din care 16554,15 lei faŃă de SC ACAVACALOR SA BRAD, 3176,56 lei faŃă 
de SA APAPROD SA DEVA - Punct de lucru Brad şi 13080,11 lei faŃă de 
AsociaŃia de proprietari nr. 3 Brad. 

Susnumita şi-a luat angajamentul de aşi achita datoriile faŃă de SC 
ACVACALOR SA BRAD şi SA APAPROD SA DEVA  întocmind în acest sens 
câte un grafic de eşalonare cu aceste societăŃi, lucru care a fost luat în considerare 
la iniŃierea proiectului de hotărâre, dar cu precizarea că în cazul în care nu va 
respecta  plata datoriilor din graficele de eşalonare va fi acŃionată în instanŃă pentru 
rezilierea contractului. 

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 Leaha Ştefan Dorel propune amânarea proiectului de 
hotărâre iniŃiat deoarece numita Lungu Dorica pe parcursul acestei luni nu şi-a mai 
achitat nimic din datoriile avute către cele două societăŃi – propunere aprobată 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 şi cu 15 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se aprobă AMÂNAREA  proiectului de hotărâre  
privind  aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 20 din blocul 1 B 
de pe str. LibertăŃii, municipiul Brad fostei chiriaşe. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind  acordarea unei 
Diplome de excelenŃă, domnului Palla Giancarlo, proprietarul SC TEBA 
BRAD INDUSTRY SRL 

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. 
3262/25.11.2009 a SC TEBA BRAD INDUSTRY SRL  prin care se arată 
contribuŃia adusă la dezvoltarea socio-economică a municipiului Brad în ultimii 10 
ani de către grupul de firme SC TEBA BRAD INDUSTRY SRL şi TEBA BRAD 
INDUSTRY COTON DIVISION SRL, condus de către domnul Palla Giancarlo, a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acordarea diplomei de 
excelenŃă domnului Palla Giancarlo din Italia. 
 Precizează că domnul Palla Giancarlo a reuşit în decursul a 10 ani să 
înfiinŃeze pe teritoriul municipiului Brad 2 societăŃi comerciale creând 550 locuri 
de muncă, realizând o cifră de afaceri de 36,4 milioane lei şi  contribuind la bugetul 
local al municipiului Brad cu suma de 86736 lei sub formă de impozite şi taxe 
locale. 
 Este lăudabil faptul că în plină criză economică mondială domnul Palla 
Giancarlo a dezvoltat o investiŃie de peste 150 mii euro în scopul extinderii liniei 
tehnologice prin dotarea tehnică adecvată a societăŃilor pentru  activitatea de brodat 
şi croit, ceea ce va permite începând cu anul 2010 creşterea numerică a forŃei de 
muncă, precum şi mărirea cifrei de afaceri. 
 FaŃă de cele de mai sus a considerat că domnul Palla Giancarlo merită 
acordarea diplomei de excelenŃă pentru contribuŃia pe care a adus-o la dezvoltarea 
socio-economică a municipiului Brad în ultimii 10 ani.    

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia 
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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 în viitor ar fi bine să se 
organizeze un concurs de artişti în vederea realizării unor plachete care să poată fi 
oferite celor cărora li s-au atribuit deja şi celor care urmează să li se atribuie titluri 
de cetăŃeni de onoare sau alte distincŃii. Totodată menŃionează că ar trebui să se 
găsească un alt model şi pentru diplome. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad.  
       Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat Costina Ionel  Zeno şi doamna consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara şi-a dat demisia, se adoptă Hotărârea nr.147/2009 privind  
acordarea unei Diplome de excelenŃă, domnului Palla Giancarlo, proprietarul 
SC TEBA BRAD INDUSTRY SRL. 
 

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.18680/2009 a 
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul 
instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte  - prin care se aduce 
la 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: Rapoartele cadrelor medicale de la 
instituŃiile şcolare faŃă de care domnii consilieri au luat act. 

Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
- adresa nr. 4317/2009 a SC Atelierele Centrale SA Crişcior prin care 

înştiinŃează Consiliul local despre intenŃia de vânzare a imobilului LINIE FERATĂ 
ÎNGUSTĂ INDUSTRIALĂ ECART. Domnii consilieri în urma dezbaterii au 
hotărât că ar fi bine dacă membrii comisiei de specialitate a Consiliului local al 
municipiului Brad s-ar întâlni cu conducerea SC Atelierele Centrale SA pentru a 
purta cu aceştia o discuŃie în vederea cumpărării Căii Ferate Înguste, în principiu 
Consiliul local al municipiului Brad fiind de acord cu exercitarea dreptului de 
preemŃiune conferit de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, în sensul de a cumpăra autoritatea locală această linie ferată îngustă 
 - adresa nr. 5346/2009 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara 
prin care se solicită sprijin finanaciar pentru achiziŃionarea în  unităŃile şcolare  a 
materialelor sanitare necesare prevenirii gripei noi AH1NI, conform OMS 
1094/2009, de care  domnii consilieri au luat act .   
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 - adresa nr. 29/2009 a GrădiniŃei cu program prelungit ,,Floare de ColŃ” 
Brad prin care se aduce la cunoştiinŃa Consiliului local că în 30.11 şi perioada 14-
18 decembrie 2009 grădiniŃa este închisă pentru a  pune în aplicare  prevederile 
Legii  nr.329/2009. Totodată se aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri şi faptul că 
şi cele două cadre medii sanitare îşi vor lua liber tot în această perioadă, de care  
domnii consilieri au luat act. 
 - adresa nr. 14/2009 a SC RCS & RDS SA Bucureşti prin care se solicită 
adoptarea unei hotărâri pentru instituirea unei taxe de parcare pentru fiecare 
autoturism care plăteşte impozit la Primăria municipiului Brad. Totodată solicită 
rezervarea a trei locuri de parcare pentru autoturismele de intervenŃie ale societăŃii. 
Domnii consilieri au luat act de această solicitare cu precizarea că ducerea la 
îndeplinire a acesteia este de competenŃa Compartimentului Patrimoniu din cadrul 
Primăriei municipiului Brad. 
 - adresa nr. 764/2009 a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor  prin 
care se comunică punctul de vedere al Ministerului FinanaŃelor Publice 
nr.44020/20.10.2009 referitor la adresa nr. 9765/8.10.2009 respectiv 
nr.7309/8.10.2009 privind Nota de fundamentare şi proiectul de hotărâre de 
Guvern pentru alocarea sumei de 2000000 lei din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziŃia Guvernului pe anul 2009,  Consiliului local al municipiului Brad pentru 
asigurarea continuităŃii funcŃionării sistemului de încălzire în municipiul Brad 
pentru iarna 2009-2010. Prin  această adresă se menŃionează că disponibilităŃile 
Fondului de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2009 sunt angajate aproape în totalitate pentru organizarea alegerilor 
prezidenŃiale, de care domnii consilieri au luat act . 
 - adresa nr. 8083/2009 a Consiliului JudeŃean Hunedoara prin care se 
comunică Statutul şi Actul Constitutiv  al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Hunedoara , de care domnii consilieri 
au luat act. 
 - adresa nr. 2654/2009 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care prezintă  
punctul de vedere  referitor la Adresa de înaintare cu privire la propunerea 
societăŃii HERTL SONNEN ENERGIE SYSTEME de a realiza în municipiul Brad 
o centrală de cogenerare pe biomasă, de care domnii consilieri au luat act. 
 - adresa nr. 3151/2009 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care se aduce 
la cunoştiinŃa Consiliului local situaŃia încasărilor şi litigiilor aflate pe rol, în 
perioada aprilie - octombrie 2009 de care domnii consilieri au luat act.           

 
Diverse. 
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că s-au înmulŃit câinii 

vagabonzi în oraş. Domnul primar Florin Cazacu precizează că se vor lua măsuri 
pentru reducerea numărului acestora, precizând totodată că în momentul de faŃă 
adăpostul de câini este plin şi cei de la Serviciul specializat nu mai au unde-i 
adăposti. 

Tot domnul Radovici Emilian Teofil precizează că cetăŃeni  din municipiul 
Brad i-au atras atenŃia că ar trebui să se ia măsuri pentru asigurarea funcŃionării 
încă a unei  librării în municipiul Brad, dat fiind faptul că în momentul de faŃă mai 
există doar una singură.  
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar trebui să se identifice locaŃii, 
mai menŃionează că ar trebui să se facă corespondenŃă cu cei de la fostul IIRUC . 

Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan precizează că este nevoie de  o remorcă 
de balast pentru drumul dse la Valea Brad şi totodată mai aduce aminte faptul că 
Valea lui Pătru nu are iluminat public. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise 
lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 
30.11.2009.      
 
Brad, 30.11.2009 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                    
            Secretar   
   
            GROZA LIVIU                                                         EPURE AGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


