ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 mai 2010 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 31 mai 2010 s-a făcut în data de 26.05.2010 prin DispoziŃia
nr.662/26.05.2010 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3
şi art.68 (1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin
afişare la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj
din municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 26.05.2010 conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan,
angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului
Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Fărău Horia – inginer şef al SC
Acvacalor SA şi doamna Adina NiŃă – contabil - al SC Acvacalor SA Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes secretar al municipiului Brad.
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul
naŃional al României.
În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare procesul
verbal al şedinŃei ordinare din data de 27.04.2010 care s-a aprobat cu unanimitate de
voturi şi îl roagă pe domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu să ocupe loc în
prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei avându-se în vedere că dumnealui a fost
ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exerciŃiului bugetar pe anul 2009 al
bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului
local Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
25/2008 privind aprobarea componenŃei UnităŃii locale de sprijin pentru combaterea
bolilor transmisibile la animale – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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3. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
65/2006 privind propunerea de trecere a unor imobile din proprietatea Companiei
NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră łebea, judeŃul Hunedoara în
domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al
municipiului Brad, judeŃul Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din proprietatea
Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră łebea, judeŃul
Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului
local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe
de 8 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 6 în vederea
amplasării unui chioşc pentru desfăşurarea unor activităŃi comerciale – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
28/2010 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al
municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a unei
suprafeŃe de 54 mp. de teren situat în municipiul Brad str. 1 Iunie F.N. în vederea
realizării a două garaje – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a unei
suprafeŃe de 11 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Aleea Transilvaniei F.N.
în vederea realizării unui post de transformare de 20/0,4 KV – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 93/2008 privind aprobarea
numărului şi a componenŃei comisiilor de specialitate – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad
nr. 70/2003 şi a Hotărârii Consiliului local Brad nr. 133/2003 – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între Consiliul local al municipiului Brad şi Centrul de ConsultanŃă şi Studii
Europene SRL GalaŃi – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. 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.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a modelului
ConvenŃiei de repartizare şi facturare individuală a consumului total de apă
înregistrat la nivelul condominiului din municipiul Brad – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a cantităŃilor
de ape meteorice colectate pe domeniul public supuse epurării – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
2

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
191/2008 privind stabilirea situaŃiilor deosebite, pentru acordarea ajutoarelor de
urgenŃă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru înlocuirea
tâmplăriei cu termopane PVC de la Cabinetul oftalmologic din cadrul Dispensarului
Policlinic Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
17. Informarea nr.8502 /2010 a consilierului juridic al Consiliului local Brad
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad
este parte.
18. Raportul nr. 8311/2010 privind ,,Analiza bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 la SC ACVACALOR SA BRAD”.
19. Raportul de activitate nr. 8219/2010 privind vizitarea a două Centrale
Termice pe Biomasă în Ungaria – punct de vedere.
20. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 0250340/2010 a Institutului de Studii şi Proiectări Energetice SA
Bucureşti – punct de vedere
- adresa nr. 1556/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD – acord de principiu
- adresa nr. 343/2010 a SC ELCRIS IPURL DEVA – acord de principiu
- adresa nr. P 24657/2010 a Penitenciarului Bârcea Mare – punct de vedere
- cererea nr. 8455/2010 a unui grup de cetăŃeni – acord de principiu
- cererea nr. 7701/2010 a doamnei Duşan Monica
- adresa nr. 5/2010 a SC Marshel Product SRL Brad – acord de principiu
- cererea nr. 3501/2010 a unui grup de cetăŃeni – acord de principiu
- referatul nr. 8610/2010 al Compartimentului patrimoniu
- referatul nr. 8615/2010 a Comisiei învăŃământ, sănătate, cultură a Consiliului
local Brad
- cererea nr. 8540/2010 a SC RELCOM SRL BRAD
- adresa nr.102/2010 a Clubului Copiilor şi Elevilor Brad
21. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului
ordinii de zi cu:
1.
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru organizarea
Festivalului de teatru pentru liceeni”La şcenă deschisă” EdiŃia a II-a.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabiilitate
„Ansamblu de locuinŃe pentru tineri P+4E, spaŃii verzi, teren de
sport, sistematizare pe verticală” în municipiul Brad, judeŃul
Hunedoara.
3.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad
pe anul 2010.

Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de
zi împreună cu completările aduse, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
exerciŃiului bugetar pe anul 2009 al bugetului municipiului Brad şi ale
instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art.
54 şi 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să prezinte spre
aprobarea Consiliului local până la data de 31 mai încheierea exerciŃiului bugetar pe
anul 2009 al bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului local Brad, fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus:
- aprobarea încheierii exerciŃiului bugetar al bugetului local al
municipiului Brad pe anul 2009, la venituri în sumă de 24.731.477 lei şi la cheltuieli
în sumă de 24.731.477 lei
- aprobarea încheierii exerciŃiului bugetar al instituŃiilor şi serviciilor
publice finanŃate din venituri proprii, la venituri în sumă de 653.722 lei şi la
cheltuieli în sumă de 566.404 lei, cu un excedent bugetar în sumă de 87.318 lei
- aprobarea încheierii exerciŃiului bugetar al fondului de rulment pe
anul 2009 la venituri în sumă de 579.385 lei şi la cheltuieli în sumă de 579.356 lei,
cu un excedent bugetar în sumă de 29 lei.
Mai precizează că la întocmirea contului de încheiere al exerciŃiului bugetar
pentru anul 2009 s-au avut în vedere prevederile Ordinului Ministrului Economiei şi
FinanŃelor nr.3387/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciŃiului bugetar al anului 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 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. 54/2010 privind aprobarea exerciŃiului bugetar pe anul 2009 al
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bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului local Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 25/2008 privind aprobarea componenŃei UnităŃii
locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale.
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.
2567/17.03.2010 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara şi a Ordinului nr.
254/16.03.2010 al Prefectului judeŃului Hunedoara prin care se solicită desemnarea
componenŃei UnităŃii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la
animale, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 25/2008 privind aprobarea componenŃei UnităŃii
locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale.
Modificarea acestei hotărâri a fost impusă de schimbările care au intervenit în
conducerile societăŃilor SC ACVACALOR SA BRAD respectiv la SC RETIM
ECOLOGIC – Punct de lucru Brad. Astfel în locul domnului director Dărău
Gheorghe a fost numit domnul Fărău Horia – inginer şef la SC ACVACALOR SA
BRAD, iar în locul domnului Csernatoni Ioan a fost desemnat domnul Udrescu
Mircea.
Mai precizează că atribuŃiile UnităŃii locale de sprijin pentru combaterea
bolilor transmisibile la animale sunt cele prevăzute în Ordinul Prefectului nr.
254/2010, anexat la materialele de şedinŃă.
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 juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 55/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
25/2008 privind aprobarea componenŃei UnităŃii locale de sprijin pentru
combaterea bolilor transmisibile la animale
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 65/2006 privind propunerea de trecere a unor
5

imobile din proprietatea Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani –
Exploatarea Minieră łebea, judeŃul Hunedoara în domeniul public al
municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad,
judeŃul Hunedoara
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr.860/13.05.2010
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor – DirecŃia Juridică solicită adoptarea unei noi
hotărâri de Consiliu local privind transferul unor bunuri din proprietatea Companiei
NaŃional a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră łebea în domeniul public al
municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeŃul
Hunedoara.
Mai precizează că în anul 2006 Consiliul local al municipiului Brad a adoptat
hotărârea nr. 65 prin care solicita transferul unor active din proprietatea Exploatării
Miniere łebea în domeniul public al municipiului Brad, dar abia în anul 2010
Ministerul Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri prin DirecŃia Generală
Resurse Minerale face cunoscut că este de acord cu transferul solicitat.
Întrucât câteva acte normative invocate în HCL nr. 65/2006 au fost modificate
până în prezent, Ńinând cont şi de adresa Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, a
propus revocarea acestei hotărâri şi totodată iniŃierea unei alte hotărâri având acelaşi
conŃinut, cu actele normative în vigoare şi cu o dată recentă.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr. 56/2010 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
65/2006 privind propunerea de trecere a unor imobile din proprietatea
Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră łebea,
judeŃul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea
Consiliului local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile
din proprietatea Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea
Minieră łebea, judeŃul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi
administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a adresei nr.
860/13.05.2010 a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor – DirecŃia Juridică am
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propus revocarea HCL nr. 65/2006 privind trecerea unor imobile din proprietatea
Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră łebea, judeŃul
Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului
local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara şi totodată a iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus de fapt exact cele revocate dar cu o datare recentă şi
cu reactualizarea actelor normative în vigoare.
În Anexa la proiectul de hotărâre sunt prevăzute bunurile pe care le solicităm a
fi trecute în domeniul public al municipiului Brad.
După validarea acestei hotărâri se vor face demersuri la Consiliul JudeŃean
Hunedoara în vederea iniŃierii unui Proiect de hotărâre de Guvern pentru efectuarea
transferului, având în vedere că deja Ministerul Economiei, ComerŃului şi Mediului
de Afaceri a comunicat acordul de principiu pentru realizarea acestui transfer.
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 Groza Liviu precizează că în incinta Minei łebea există un
puŃ care nu este ecologizat iar dacă odată cu preluarea imobilelor acesta revine în
administrarea Consiliului local, ecologizarea va costa foarte mult şi bugetul local al
municipiului Brad nu va putea suporta acest lucru în condiŃiile actuale.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că ecologizarea o va face SC
Conversmin SA, iar Consiliul local va trebui să fie foarte operativ în preluarea
acestor imobile pentru a putea pune aceste imobile la dispoziŃia investitorilor care
doresc să deschidă afaceri în municipiul Brad.
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.57/2010 privind trecerea unor imobile din proprietatea
Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră łebea,
judeŃul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea
Consiliului local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 8 mp. de teren situat în municipiul Brad
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str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc pentru desfăşurarea
unor activităŃi comerciale.
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.
8373/19.05.2010 al Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului
Brad din care rezultă că în PiaŃa agroalimentară situată pe str. Avram Iancu nr. 6 SC
Bogdan Pan Transcomex SRL Brad a renunŃat la contractul de închiriere privind
închirierea unei suprafeŃe de 8 mp. de teren pe care a avut amplasat un chioşc pentru
desfăşurarea unei activităŃi de comerŃ, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus închirierea prin licitaŃie publică a acestei suprafeŃe de teren .
În articolul 2 a propus aprobarea Caietului de sarcini privind organizarea
licitaŃiei publice pentru închirierea suprafeŃei de 8 mp, iar în art. 3 al proiectului de
hotărâre a propus aprobarea unei comisii formată din 5 persoane pentru organizarea
licitaŃiei.
Ca preŃ de pornire al licitaŃiei a propus 8 lei/mp/lună, în baza Hotărârii
Consiliului local al municipiului Brad nr. 116/2009.
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 Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune 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 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. 58/2010 privind închirierea prin licitaŃie publică a unei
suprafeŃe de 8 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 6 în
vederea amplasării unui chioşc pentru desfăşurarea unor activităŃi comerciale.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 28/2010 privind închirierea prin licitaŃie publică a
unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării
unor terase sezoniere
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea
nr.8189/17.05.2010 a numitului Paul Vasile administratorul SC AMIRAL
FANTASY SRL BRAD de a închiria o suprafaŃă de 13 mp. de teren în vederea
amenajării unei terase sezoniere în municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 28/2010
privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al
municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.
Astfel, a propus modificarea Anexei la HCL nr. 28/2010 prin completarea
acesteia cu încă un amplasament situat în Brad pe str. Republici adiacent SC
AMIRAL FANTASY SRL BRAD.
Caietul de sarcini şi comisia în vederea organizării licitaŃiei rămân cele
aprobate prin HCL nr. 28/2010.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan solicită compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei ca de acum încolo în astfel de situaŃii să prezinte o schiŃă a terenului
pentru a se cunoaşte exact despre ce este vorba.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit 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 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 59/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
Brad nr. 28/2010 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din
domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 54 mp. de teren situat în municipiul Brad
str. 1 Iunie F.N. în vederea realizării a două garaje.
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 la solicitarea unor cetăŃeni,
locuitori ai blocurilor B 16 şi B 17 de pe str. 1 Iunie, de a concesiona câte un lot de
teren pentru realizarea de garaje, s-a identificat o suprafaŃă de 54 mp. de teren înspre
pârâul Luncoi în zona solicitată şi a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus concesionarea prin licitaŃie publică a acestei suprafeŃe de teren în vederea
realizării a două garaje.
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Pentru concesionarea acestui teren s-a întocmit un Caiet de sarcini şi s-a
comandat un Raport de Evaluare care s-a executat de către SC DOREVAL SRL
DEVA prin expert evaluator Varga Dorel.
În Raportul de evaluare s-a stabilit preŃul de pornire a licitaŃiei de la suma de
311 lei/an/garaj .
Totodată a propus concesionarea terenului pe o perioadă de 25 de ani şi o
comisie de licitaŃie formată din 5 membri, precum şi recuperarea cheltuielilor de la
câştigătorii licitaŃiei privind DocumentaŃia topografică şi Raportul de evaluare.
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 consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că dumnealui nu mai înŃelege
nimic, că după ce au existat atâtea refuzuri de concesionare teren pentru garaje acum
se vine direct cu proiect de hotărâre, fără a se mai solicita nici măcar acordul de
principiu al Consiliului local.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-au identificat în zona respectivă
două locaŃii că până acum nu a fost nici o solicitare.
Domnul consilier local Duşan Gheorghe Adrian 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 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.60/2010 privind concesionarea prin licitaŃie publică a unei
suprafeŃe de 54 mp. de teren situat în municipiul Brad str. 1 Iunie F.N. în
vederea realizării a două garaje.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 11 mp. de teren situat în municipiul Brad
str. Aleea Transilvaniei F.N. în vederea realizării unui post de transformare de
20/0,4 KV
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 se impune realizarea
unui post de transformare de 20/0,4 KV pe Aleea Transilvaniei, în municipiul Brad,
a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus concesionarea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de 11 mp. teren înscris în CF nr. 60829 nr. cadastral 60829
în vederea realizării acestui post trafo.
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Pentru concesionarea terenului s-a întocmit un Caiet de sarcini şi s-a
comandat un Raport de Evaluare care s-a executat de către SC DOREVAL SRL
DEVA prin expert evaluator Varga Dorel.
În Raportul de evaluare s-a stabilit ca preŃul de pornire a licitaŃiei să fie de la
suma de 184 lei/an .
Totodată a propus concesionarea terenului pe o perioadă de 25 de ani şi o
comisie de licitaŃie formată din 5 membri, precum şi recuperarea cheltuielilor de la
câştigătorul licitaŃiei privind DocumentaŃia topografică şi Raportul de evaluare.
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 propune ca din comisia de licitaŃie
să facă parte doamna consilier Sim Mihaela Dorina Marcela – 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 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.61/2010 privind concesionarea prin licitaŃie publică a unei
suprafeŃe de 11 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Aleea Transilvaniei
F.N. în vederea realizării unui post de transformare de 20/0,4 KV.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.L.
nr. 93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenŃei comisiilor de
specialitate .
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 urmare a decesului domnului
consilier Costina Ionel Zeno s-a descompletat Comisia de specialitatea a Consiliului
local al municipiului Brad - Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement .
Având în vedere că pe locul vacant s-a validat mandatul de consilier al
domnului Suciu Ovidiu, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
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modificarea art. 1 punctul 3 din Hotărârea Consiliului local nr. 93/2008 privind
aprobarea numărului şi componenŃei comisiilor de specialitate în sensul ocupării
locului devenit vacant, cu domnul consilier Suciu Ovidiu.
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 Juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.62/2010 pentru modificarea H.C.L. nr. 93/2008 privind aprobarea
numărului şi a componenŃei comisiilor de specialitate.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 70/2003 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2003.
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 anul 2003 prin Hotărârea
Consiliului local nr. 70/2003 Consiliul local al municipiului Brad a aprobat darea în
folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de teren aparŃinând domeniului privat al
municipiului Brad, Bisericii Greco Catolice Brad, în vederea edificării unui locaş de
cult.
Terenul pe care urma să fie construit lăcaşul de cult este situat în municipiul
Brad, cartier Micro 1 identificat în anul 2003 prin CF nr. 2852 nr. topografic
362/x/2/b/2/4/14.
Biserica Greco Catolică Brad nu a întreprins nimic în vederea edificării
lăcaşului de cult propus, motivând că nu dispune de fonduri de investiŃii, fapt pentru
care în acest cartier s-a construit o biserică ortodoxă şi un bloc ANL .
În anul 2009 s-a dat comanda pentru realizarea unui nou Plan Urbanistic
General al municipiului Brad, precum şi pentru o ridicare topografică a terenului
rămas în urma construirii unui bloc ANL şi a unei biserici ortodoxe.
În Planul Urbanistic General întocmit pentru zona Micro I pe terenul viran
rămas s-a prevăzut construirea unui alt bloc ANL pentru care deja s-au făcut
demersuri în vederea realizării documentaŃiilor tehnico economice şi obŃinerii de
fonduri, astfel încât nu se mai poate construi biserica greco catolică pe acel
amplasament.
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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 după aprobarea proiectului de
hotărâre iniŃiat, rămâne în sarcina executivului Primăriei identificarea cât mai
grabnică a unui nou amplasament pentru construirea bisericii greco-catolice având
în vedere faptul că deja s-au făcut demersuri pentru a se construi pe acel teren un
bloc ANL care este deja prevăzut în PUG
Domnul consilier Ciur Gheorge precizează că dumnealui cunoaşte faptul că se
intenŃionează achiziŃionarea unei suprafeŃe de teren din mediul privat pentru
ridicarea bisericii.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar fi bine dacă mai
marii bisericii ar lua legătura cu cei care au administrat AsociaŃia Coloseum deoarece
amplasamentul acela este situat în zonă centrală şi ar fi corespunzător pentru
construirea unui astfel de lăcaş.Mai precizează că s-ar putea face o compensare
pentru datoriile pe care această AsociaŃie le are faŃă de Primărie iar pentru restul de
obligaŃii să ajungă la o înŃelegere.
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 17 voturi „pentru”, se
adoptă Hotărârea nr.63/2010 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Brad
nr. 70/2003 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2003.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Centrul
de ConsultanŃă şi Studii Europene SRL GalaŃi
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.
203/26.04.2010 a Centrului de ConsultanŃă şi Studii Europene SRL GALAłI prin
care se solicită încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al
municipiului Brad şi Centrul de ConsultanŃă şi Studii Europene SRL GALAłI, a
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii acestui
acord de parteneriat.
Acordul de parteneriat presupune participarea asistenŃilor personali ai
persoanelor cu handicap la programe de instruire în baza tematicii elaborate de
Autoritatea NaŃională a Persoanelor cu Handicap în contul obligaŃiei de a angaja
persoane cu handicap într-un procent de cel puŃin de 4% din numărul total al
angajaŃilor Primăriei municipiului Brad.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului
pentru a semna Acordul de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi
Centrul de ConsultanŃă şi Studii Europene SRL GALAłI .
13

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.
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.64/2010 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între Consiliul local al municipiului Brad şi Centrul de ConsultanŃă şi Studii
Europene SRL GalaŃi.
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 ianuarie, februarie, martie, aprilie 2010 şi
restanŃă din lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2009 în sumă totală
de 20284,46 lei .
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.
Mai menŃionează că decontarea transportului pentru personalul didactic şi
didactic auxiliar se face în baza art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru personalul
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nedidactic potrivit art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul
Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara pe 2009-2010.
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 Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai
dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.65/2010 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 aprobarea modelului
Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare şi a modelului ConvenŃiei de repartizare şi facturare individuală a
consumului total de apă înregistrat la nivelul condominiului 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 având în vedere adresa nr.
6744/2010 a SC APAPROD SA DEVA prin care se solicită aprobarea modelului
Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
în municipiul Brad precum şi a ConvenŃiei de repartizare şi facturare la consumatorii
individuali la consumul total de apă înregistrat şi nivelul condominiului, a iniŃiat
acest proiect de hotărâre prin care în cele două articole a propus cele prevăzute în
adresă.
Precizează că iniŃierea proiectului de hotărâre s-a făcut în urma consultării
celor 15 asociaŃii de proprietari din municipiul Brad care şi-au dat un acord în
unanimitate.
Mai menŃionează că aceste contracte de fapt sunt întocmite în baza
Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007.
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
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organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiatdomnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.66/2010 privind aprobarea modelului Contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a
modelului ConvenŃiei de repartizare şi facturare individuală a consumului total
de apă înregistrat la nivelul condominiului din municipiul Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
metodologiei de calcul a cantităŃilor de ape meteorice colectate pe domeniul
public supuse epurării
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. 129/23.08.2005 s-a aprobat tariful de canalizare
– epurare a apelor pluviale colectate pe domeniul public, la nivelul 0,1087 lei/mc,
fără a se Ńine seamă de natura suprafeŃei de teren care colectează apa meteorică.
Ulterior, au apărut reglementări specifice pentru determinarea cantităŃilor reale
de ape pluviale canalizate pe reŃeaua publică şi supuse epurării, respectiv Ordinul
Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007 şi standardul de ramură SR 1846 -2/2007, care
reglementează coeficienŃii de scurgere diferenŃiaŃi în funcŃie de natura suprafeŃei
receptoare.
Metodologia de calcul propusă de operatorul SC APAPROD SA DEVA,
respectă reglementările în domeniu, precum şi precizările ANRSC formulate sub nr.
3415137/29.01.2010, astfel încât prin proiectul de hotărâre iniŃiat, a propus
aprobarea metodologiei de calcul a cantităŃilor de ape meteorice colectate pe
domeniul public al municipiului Brad, cu precizarea că suprafeŃele de calcul se vor
determina analitic în conformitate cu SR 1846-2/2007, iar coeficienŃii de scurgere
folosiŃi în calcul vor avea valorile minime.
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
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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 Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor
Comunitare de UtilităŃi Publice 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 abŃinere
(Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr.67/2010 privind aprobarea metodologiei
de calcul a cantităŃilor de ape meteorice colectate pe domeniul public supuse
epurării.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 191/2008 privind stabilirea situaŃiilor deosebite,
pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă familiilor şi persoanelor singure din
municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare
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 art.
28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare, primarul unităŃii administrativ teritoriale poate acorda
ajutoare de urgenŃă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaŃii de necesitate
cauzate de calamităŃi naturale, incendii, accidente precum şi pentru alte situaŃii
deosebite.
SituaŃiile deosebite au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Brad nr. 15/2007, iar cuantumurile acestora au fost modificate prin
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 130/2007 şi Hotărârea Consiliului local Brad nr.
191/2008 .
Întrucât începând cu data de 1 ianuarie 2010 s-a modificat salariul minim pe
economie la suma de 705 lei lunar, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus majorarea cuantumurilor ajutoarelor de urgenŃă care se acordă în situaŃii
deosebite, potrivit Legii nr. 416/2001 începând cu data de 1 iunie 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 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
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raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.68/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
191/2008 privind stabilirea situaŃiilor deosebite, pentru acordarea ajutoarelor
de urgenŃă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului
General pentru înlocuirea tâmplăriei cu termopane PVC de la Cabinetul
oftalmologic din cadrul Dispensarului Policlinic 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 deteriorarea
tâmplăriei de la geamurile Cabinetului oftalmologic din cadrul Dispensarului
Policlinic Brad, chiriaşul actual al acestui cabinet doamna dr. UŃescu Gabriela a
depus un Deviz General pentru înlocuirea acesteia cu termopane PVC.
Valoarea Devizului General întocmit de SC GEVISPROTEAM SRL DEVA.
pentru înlocuirea a 14,44 ml. de tâmplărie cu termopan PVC este de 3578,07 lei.
Întrucât doamna dr. UŃescu Gabriela a înlocuit tâmplăria cu termopane PVC
pe cheltuiala sa şi solicită compensarea contravalorii acestor lucrări cu chiria
aferentă cabinetului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Devizului General în valoare de 3578,07 lei şi compensarea doar a sumei
de 1800 lei din chiria lunară de 159 lei, pe care o datorează Primăriei municipiului
Brad conform unui grafic care va fi întocmit de către Compartimentul patrimoniu.
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 NU 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 Ciur Gheorghe precizează că în urma dezbaterii în şedinŃa
de comisie, Comisia de specialitate nr.3 al cărei preşedinte este, nu avizează
favorabil proiectul de hotărâre iniŃiat de către domnul primar Florin Cazacu tocmai
pentru a nu se crea un precedent neplăcut, o să emită pretenŃii toŃi medicii din
Policlinică pentru acordarea unor astfel de compensări. Mai precizează că cei care
doresc să facă investiŃii ar trebui să prezinte mai întâi o situaŃie de lucrări şi apoi
dacă autoritatea locală este de acord, doar atunci să se solicite compensări.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că toată lumea cunoaşte starea
jalnică a tâmplăriei din cadrul Policlinicii Brad şi că dumnealui consideră oportun
aprobarea aceste compensări cu 50% din valoarea investiŃiei. În acest sens solicită
domnilor consilieri să fie de acord să se poarte o corespondenŃă cu toŃi medicii care
au închiriate cabinete medicale în vederea propunerii ca toŃi să-şi facă pună pe
banii lor termopane urmând ca ulterior să li se deconteze 50% din valoarea
investiŃiei.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că ar fi bine dacă medicii şi-ar
anunŃa intenŃiile de a face investiŃii înainte de a începe lucrările şi nu după realizarea
acestora.
Domnul primar mai precizează că pretenŃia medicilor este aceea de a încheia
contractul de închiriere pentru o perioadă mai mare, pentru a se simŃi şi ei în
siguranŃă.
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 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.69/2010 privind aprobarea Devizului General pentru
înlocuirea tâmplăriei cu termopane PVC de la Cabinetul oftalmologic din
cadrul Dispensarului Policlinic Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate „Ansamblu de locuinŃe pentru tineri P+4E, spaŃii verzi, teren de
sport, sistematizare pe verticală” în municipiul Brad, jud. 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 s-a elaborat proiectul cuprinzând
Studiul de fezabilitate pentru realizarea a două blocuri pentru tineri cu regim de
înălŃime P+4E , spaŃii verzi şi un teren de sport în cartierul Micro1 din municipiul
Brad a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui
studiu.
Mai precizează că după aprobarea studiului urmează să se achiziŃioneze
terenul pentru realizarea acestui ansamblu de locuinŃe, spaŃii verzi şi teren de sport,
dar nu înainte de a modifica lista de investiŃii pentru cumpărarea terenului pentru
care avem asigurarea de la proprieatar că va vinde Primăriei municipiului Brad.
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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 iniŃiatdomnul 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 UATI 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.70/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Ansamblu
de locuinŃe pentru tineri P+4E, spaŃii verzi, teren de sport, sistematizare pe
verticală” în municipiul Brad, jud. Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume
pentru organizarea Festivalului de teatru pentru liceeni „La şcenă deschisă” –
EdiŃia a II-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 în Programul
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad
aprobat prin HCL nr. 1/2010 a fost cuprinsă acŃiunea Festivalul de teatru pentru
liceeni „La şcenă deshisă” – EdiŃia a II-a, a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care
a propus alocarea sumei de 2000 lei din bugetul municipiului Brad din capitolul
bugetar 67.02- cultură, recreere şi religie pentru desfăşurarea acestei acŃiuni.
Mai precizează că acest festival care are un caracter judeŃean participă cinci
trupe de teatru din care 4 trupe din judeŃul Hunedoara şi o trupă de teatru din judeŃul
Cluj.
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
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şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.71/2010 privind alocarea unei sume pentru organizarea
Festivalului de teatru pentru liceeni „La şcenă deschisă” – EdiŃia a II-a.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe 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 având în vedere HCJ Hunedoara
nr. 57/2010 prin care s-a repartizat bugetului municipiului suma de 15 mii lei din
bugetul Consiliului JudeŃean Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus rectificarea bugetului municipiului Brad atât la venituri cât şi la
cheltuieli cu această sumă. Mai precizează că veniturile municipiului Brad pe anul
2010 se majorează cu suma de 15 mii lei la capitolul 43.02- subvenŃii de la alte
administraŃii iar cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează
cu suma de 15 mii lei la cap. Bugetar- 84.02 – transporturi.
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 iniŃiatdomnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.72 /2010 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2010.
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Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 8502/2010 a
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul
instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la
cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în
care este citat Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat
act.
Se trece la următorul punct şi anume:
Raportul nr. 8311/2010 privind ,,Analiza bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 la SC ACVACALOR SA BRAD” care are drept scop
analiza BVC pe perioada 01.01.2009-31.12.2010 în ceea ce priveşte respectarea
condiŃiilor de legalitate, economicitate, eficacitate, de a adăuga valoare prin
formularea recomandărilor, iar în cazul identificării unor neregularităŃi, de a se
corecta - care a fost depus spre studiu în camera de consilui, de care domnii
consilieri au luat act şi au propus rediscutarea acesteia în şedinŃa AGA a acestei
societăŃi care va avea loc în continuarea şedinŃei de consiliu.
Se trece la următorul punct şi anume:
Raportul de activitate nr. 8219/2010 privind vizitarea a două Centrale
Termice pe Biomasă în Ungaria – punct de vedere care a fost depus spre studiu în
camera consilierilor şi de care domnii consilieri au luat act.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile prezintă rezultatul deplasării la două
Centrale termice pe biomasă din Ungaria completând raportul de activitate cu Oferta
SocietăŃii de InvestiŃii „Carpathia” care a fost primită în data de 28.05.2010 şi care a
fost prezentată în şedinŃele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului local
al municipiului Brad. Din ofertă rezultă realizarea unei investiŃii private „Centrală
termică pe biomasă, 3x 5 MWt” de 4,2 milioane euro şi a unei investiŃii publice de
2,2 km reŃea termică preizolată care să realizeze legătura între Centrala termică şi
actualul sistem de termoficare, în valoare de 1,1 milioane euro, cu finanŃare prin
sistemul „Credit- furnizor”. Mai precizează că durata realizării investiŃiei este de
maxim 6 luni . Recuperarea investiŃiei private se va face prin includerea ratei lunare
în tariful de producere a energiei termice, care se estimează la 203 lei/Gcal cu TVA,
iar recuperarea investiŃiei publice se va face în maxim 11 ani şi poate fi recuperată
din tariful de distribuŃie care în acest caz ar fi 140 lei/Gcal cu TVA, sau poate fi
rambursată din bugetul local într-un număr de rate convenit prin contract.
Domnul viceprimar opiniază pentru acceptarea unui Contract de colaborare cu
acest obiect, dată fiind incapacitatea bugetului local de a mai subvenŃiona energia
termică pentru populaŃie la nivelul actual de 227 lei/Gcal, la care ar urma să se
adauge şi compensarea unitară a combustibilului păcură de 117 lei/Gcal în condiŃiile
desfiinŃării oricăror subvenŃii de la bugetul de stat.
Domnul consilier Kiszey Fabius Tiberiu este de acord cu investiŃia propusă,
dar solicită constituirea unui grup de lucru compus din reprezentanŃi ai Primăriei,
Consiliului local şi SC Acvacalor SA Brad care să analizeze proiectul de Contract al
investitorului, acesta urmând a fi primit până în data de 04.06.2010.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că actuala Centrală termică trebuie
să rămână în conservare cu personal aferent pentru a putea intra în funcŃiune la
nevoie şi, în acest caz tariful estimat de 343 lei/Gcal ar urma să fie mai mare.
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Deasemenea, consideră că viceprimarul a propus la calculul tarifului de distribuŃie un
număr de personal strict necesar care ar trebui majorat pentru a fi posibilă executarea
unor lucrări de întreŃinere, reparaŃii, modernizări.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că actuala Centrală va rămâne activă
iar SC Acvacalor SA Brad nu se va desfiinŃa.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil întreabă care va fi răspunderea
Consiliului local dacă populaŃia nu-şi va achita facturile la energie termică.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că tariful de producere
conŃine o componentă fixă, reprezentând rata de recuperare a investiŃiei şi una
variabilă reprezentând cantitatea de energie produsă, iar componenta fixă trebuie
suportată lună de lună.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că şi în prezent gradul de încasare de
la populaŃie de către operator este destul de bun - 80%, ceea ce atrage investitori.
Mai menŃionează că trebuie abordat şi amplasamentul de la fostele sere pentru
viitoarea centrală termică, iar actuala centrală trebuie menŃinută în stare de
funcŃionare . Informează că a vizitat o centrală modulară pe ulei vegetal în oraşul
Padova- Italia şi merită a fi luată în analiză adaptarea actualei centrale termice la
combustibil ulei vegetal. A contactat un potenŃial investitor din Israel care dovedeşte
flexibilitate pentru a investi într-o Centrală termică pe ulei vegetal.
În concluzie, s-a formulat punctul de vedere de a analiza şi accepta viitorul
proiect de contract ce va fi prezentat de potenŃialul investitor până la data de
04.06.2010.
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 0250340/2010 a Institutului de Studii şi Proiectări Energetice
SA Bucureşti – prin care se comunică oferta pentru studiile de consultanŃă privind
posibilităŃile de eficientizare a sistemului de termoficare a municipiului Brad cu
solicitarea de se transmite acordul privind oferta de care domnii consilieri au luat act
şi nu sunt de acord cu tarifele de consultanŃă propuse considerându-le foarte mari
pentru bugetul localităŃii.
- adresa nr. 1556/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care se aduce la
cunoştiinŃă faptul că o mare parte din pierderile de agent primar, sunt datorate stării
avansate de degradare a conductelor între zona Casei de Cultură Brad şi Punctul
Termic nr.9 şi se solicită alocarea de fonduri pentru întocmirea proiectului de
execuŃie şi realizarea acestei investiŃii faŃă de care domnii consilieri au luat act şi
solicită definitivarea traseului viitoarei reŃele de agent primar prin curtea Şcolii
Generale Horea, Cloşca şi Crişan pe lângă muzeu.
– adresa nr. 343/2010 a SC ELCRIS IPURL DEVA – prin care se solicită
un acord de principiu în vederea valorificării terenului înscris în CF nr. 739, nr. topo
100/b/2 Brad în favoarea unui posibil cumpărător al construcŃiilor. AchiziŃia
clădirilor prezintă interes pentru extinderea numărului de locuinŃe sociale, mai ales
odată cu rezilierea contractelor de închiriere cu Biserica Reformată (decembrie
2010). Se propune vizitarea acestora şi în funcŃie de starea lor tehnică , să se dea
răspuns.
- adresa nr. P 24657/2010 a Penitenciarului Bârcea Mare – prin care se
comunică oferta cu privire la disponibilitatea unităŃii a forŃei de muncă specială de
care domnii consilieri au luat act şi nu sunt de acord cu încheierea unei convenŃii de
lucrări din cauza tarifelor mari şi a condiŃiilor speciale impuse.
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- cererea nr. 8455/2010 a unui grup de cetăŃeni – prin care se solicită un
acord de principiu în vederea concesionării de teren şi construirea de garaje în
apropierea blocului AB14 de pe str. Al. Primăverii faŃă de care domnii consilieri au
luat act. În urma discuŃiilor purtate, cererea se dirijează către Biroul UATI din cadrul
Primăriei şi către Comisia de Urbanism a Consiliului local pentru a găsi soluŃia
optimă.
- cererea nr. 7701/2010 a doamnei Duşan Monica prin care solicită sprijin
financiar pentru publicarea volumului cu titlul „TradiŃie şi modernitate în proza lui
Mihail Diaconescu”, de care domnii consilieri au luat act. În urma dezbaterii s-a
solicitat prezentarea lucrării în Comisia de specialitate a Consiliului local.
- adresa nr. 5/2010 a SC Marshel Product SRL Brad – prin care se solicită
concesionarea pe o perioadă de 10 ani a unei suprafeŃe de 20 mp situată lângă staŃia
Ropetrol de pe str.Vânătorilor, în scopul amplasării unei staŃii GPL de care domnii
consilieri au luat act şi dau acordul de principiu în vederea iniŃierii unui proiect de
hotărâre pentru şedinŃa de consiliu viitoare.
- cererea nr. 3501/2010 a unui grup de cetăŃeni – prin care se solicită
aprobarea unei suprafeŃe de teren pentru amenajarea unor magazii de lemne de care
domnii consilieri au luat act şi solicită din partea Compartimentului Patrimoniu şi
Biroului Urbanism prpunere concretă pentru un proiect unitar de construcŃii de tip
uşor.
- referatul nr. 8610/2010 al Compartimentului patrimoniu prin care se
aduce la cunoştinŃă posibilitatea promovării unor proiecte de hotărâre privind
scoaterea la licitaŃie publică în scopul vânzării a două amplasamente identificate a fi
libere pe str. Avram Iancu. În cadrul dezbaterilor s-a stabilit elaborarea unei
documentaŃii de comasare a două parcele inegale şi divizarea în două parcele egale,
cu un drum public de acces.
- referatul nr. 8615/2010 a Comisiei învăŃământ, sănătate, cultură a
Consiliului local Brad prin care se aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri
necesitatea şi oportunitatea realizării studiului de fezabilitate pentru „Monumentul
Eroilor”. În urma dezbaterilor s-a stabilit realizarea unei machete arhitecturale care
să fie supusă dezbaterii publice şi avizării de către Comisia NaŃională a
monumentelor de for public şi să fie prins în lista de investiŃii pentru anul 2011.
- cererea nr. 8540/2010 a SC RELCOM SRL BRAD prin care se solicită
concesionarea unei suprafeŃe de 2mp de teren în vederea amplasării unui panou
publicitar în zona AsdministraŃiei Financiare Brad de care domnii consilieri au luat
act, sunt de acord şi solicită Compartimentului Patrimoniu încadrarea în prevederile
Regulamentului de amplasare a panourilor publicitare.
- adresa nr.102/2010 a Clubului Copiilor şi Elevilor Brad prin care se
solicită sprijin financiar pentru a se putea acorda premii concurenŃilor participanŃi la
Concursul NaŃional de Aeromodele şi Rachetomodele – Memorialul Aurel Vlaicu.
În urma analizării adresei domnii consilieri au stabilit alocarea unei sume în
limitele prevederilor bugetare prin A.S „Armata Aurul” Brad.
Se trece la următorul punct înscris şi anume:DIVERSE.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan solicită intervenŃii la sistemul de iluminat
public precum şi 2,3 rabe de piatră concasată. Deasemenea mai solicită să se ia
măsuri în sensul verificării activităŃii desfăşurate de cel care a câştigat licitaŃia
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pentru exploatarea masei lemnoase din pădurea de la Valea Brad,. precizând că în
urma exploatărilor făcute, în pădure este un dezastru de nedescris.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că problema iluminatului se va
rezolva chiar în această seară, urmând a se deplasa în teren domnul Mihoc Florelconsilierul primarului împreună cu domnul Palievici Eugen Raimond – inspector Pr.
Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
În ceea ce priveste exploatarea defectuoasă a masei lemnoase solicită
domnului viceprimar să ia legătura cu Ocolul Silvic Baia de Criş.
Domnul consilier Groza Liviu solicită o maşină de piatră concasată pentru
drumul comunal de la Musariu.
Doamna consilier Benea –Răpcău AncuŃa deasemenea solicită piatră concasată
şi balastru pentru repararea drumului de la Mesteacăn, în principal de la Biserică în
sus.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se vor trimite maşini cu piatra
solicitată atât la Musariu cât şi la Mesteacăn.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită intervenŃie la scurgerea apei
meteorice din parcarea Şcolii Horea, Cloşca şi Crişan care se umple când plouă mult.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acolo trebuie făcută o canalizare
de contur din rigole.
Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că în maxim 1-2 săptămâni se
va finaliza investiŃia din Parcul Tineretului. Mai solicită întocmirea unui Program de
organizare şi funcŃionare a Arenei 100 şi stabilirea unui Program de închiriere a
acestui parc pentru a-l putea pune la dispoziŃia celor care doresc să facă mişcare.
.
Brad, 31.05.2010.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Kiszely Fabius Tiberiu

Secretar
EPURE AGNES
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