ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 iulie 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 31 iulie 2007 s-a făcut în data de 26.07.2007 prin DispoziŃia nr.
2153/26.07.2007 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 din
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 26.07.2007 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 17 consilieri din toŃi cei 17 consilieri locali în
funcŃie.
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului
Brad, angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela –
şef birou administraŃie publică locală, autoritate tutelară, secretariat-administrativ,
protocol, care o înlocuieşte prin dispoziŃia primarului pe doamna Epure Agnes secretar
al municipiului Brad .
Doamna Galea Mirela declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de
26.06.2007 care s-a aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 1 abŃinere( Hărăguş Ioan)
În continuare doamna Galea Mirela îl invită pe domnul consilier Radovici
Emilian Teofil să ocupe loc în prezidiu deoarece a fost ales preşedinte de şedinŃă în
cursul lunii iunie 2007.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad , EdiŃia a
VI-a ” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3.Proiect de hotărâre privind majorarea preŃului ziarului local ”ZARANDUL”iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualii chiriaşi– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinŃe sociale între doi
chiriaşi din blocul ,, ANL 2003 ” situat pe str. Nestor Lupei( fostă Aleea Patriei) nr. 3
din municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
1

6. Raportul privind activitatea Serviciului Public de asistenŃă socială din
subordinea Consiliului local Brad şi a asistenŃilor personali angajaŃi în cadrul Primăriei
municipiului Brad pentru persoanele cu deficienŃă funcŃională gravă – copii şi adulŃi
cu domiciliul în municipiul Brad, pentru semestrul I 2007.
7. Informare privind situaŃia amenzilor aplicate de Serviciul PoliŃiei
Comunitare din subordinea Consiliului Local al municipiului Brad.
8. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 9310/12.07.2007 a B&A Project Development SRL
- adresa nr. 7433/19.07.2007 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara
- adresa nr. 3694/11.07.2007 Ministerului Economiei şi FinanŃelor DirecŃia
Generală a Cuprului, Aurului şi Fierului „ Minvest” S.A. DEVA
- cererea nr. 9581/ 19.07.2007 a domnului ManaŃe Sergiu- Ioan
9. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau
completări la Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită aprobarea introducerii în Proiectul
Ordinii de zi a :
- Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.70/2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea staŃiei de epurare ape
uzate din municipiul Brad”.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu
completarea adusă care este aprobat cu 17 voturi « pentru »
Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 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 şi de
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raportul Compartimentului Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 83/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe
anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad , EdiŃia a VI-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 consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 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 şi de
raportul Compartimentului Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela face cunoscut faptul ca în municipiul
Deva se desfăşoară în aceeaşi perioada Festivalul „Carpatica” –Festivalul internaŃional
de folclor şi propune ca artistii amatori din tările participante sa fie invitaŃi şi în
municipiul Brad.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează ca dumnealui ştia ca artiştii şi-au
manifestat dorinŃa de a veni în municipiul Brad în data de 9.08.2007, fapt confirmat la
şedinŃă şi de doamna director a Casei de Cultură Brad-Leucean Bianca.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri să facă propuneri
pentru constituirea Comisiei care se va ocupa de organizarea activităŃilor dedicate
sărbătoririi Zilelor municipiului Brad, ediŃia a-VI-a, care va colabora cu comisia
desemnată prin dispoziŃia primarului.
Domnul consilier Lazăr Felician propune ca din comisie sa facă parte membrii
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi
de agrement din cadrul Consiliului local al municipiului Brad.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că dumnealui nu va putea face
parte din comisie întrucât are nişte probleme personale în perioada când se desfăŃoara
Zilele municipiului Brad.
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Domnul preşedinte de şedinŃă supune spre aprobare propunerea domnului
consilier Lazăr Felician care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea nr.84/2007 privind sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad , EdiŃia a VI-a ”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind majorarea preŃului
ziarului local ”ZARANDUL”.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 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, taxe şi impozite 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. 85/2007 privind majorarea preŃului ziarului local ”ZARANDUL”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării
unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
şi domnul consilier 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 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.86 /2007 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualii chiriaşi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbului
de locuinŃe sociale între doi chiriaşi din blocul ,, ANL 2003 ” situat pe str. Nestor
Lupei( fostă Aleea Patriei) nr. 3 din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad. Domnul preşedinte de şedinŃă întreaba dacă sunt
discuŃii.
Domnul GhiŃun Marius locataral blocului ANL solicită aprobarea Consiliului
local al municipiului Brad sa ia cuvântul cu privire la proiectul de hotarâre, solicitare
aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul GhiŃun precizează că locuieşte în apartamentul nr.21 din blocul ANL şi
nu este deacord cu proiectul de hotărâre întrucât şi dumnealui a solicitat să i se ofere
un spaŃiu de locuit mai mare întrucât are doi copii şi are doar o singură
cameră.Precizează că nu s-a pus de acord cu doamna Papa Ana Maria cu privire la
dorinŃa dumnealui de a face schimbul de locuinŃă şi cunoaşte faptul ca aceasta a facut
cerere de schimbare de locuinŃă cu doamna Circo Simona Maria, dar Consiliul local să
ia în considerare şi cererea dumnealui.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că schimbul de locuinŃă între cei doi
chiriaşi din blocul ANL este concretizată prin cele două cereri , este un acord bilateral
între cei doi chiriaşi, iar Consiliul local nu poate repartiza apartamentul altcuiva, ci în
conformitate cu prevederile art.33 din Legea locuinŃei nr.114/1996 poate sau nu să fie
deacord cu acest schimb de locuinŃe, acord care se va finaliza prin adoptarea sau
neadoptarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii.
5

Domnul GhiŃun precizează ca a solicitat de nenumărate ori să i se atribuie un
spaŃiu mai mare întrucât i se pare normal ca având doi copii sa aibă o cameră separată
pentru aceştia.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează ca situaŃia familială a domnului
GhiŃun o cunoaşte foarte bine şi că a beneficiat de toată atenŃia Consiliului local şi la
numeroasele sale cereri i s-a raspuns în mod favorabil atribuindu-se, conform
criteriilor de repartizare a locuinŃelor ANL, garsoniera cu nr.21.Totodată menŃionează
că sunt foarte multe persoane care aşteaptă atribuirea unui spaŃiu de locuit, dar
obiectul proiectului nu este o nouă repartizare a unui spaŃiu de locuit ci schimbul de
locuinŃe între doi chiriaşi din blocul ANL, titulari de contracte de închiriere, care şi-au
exprimat în mod expres această dorinŃă, iar Consiliul local în conformitate cu
prevederile legale poate sau nu să le de-a acordul.
În altă ordine de idei domnul primar Florin Cazacu consideră inoportună
intrevenŃia domnului GhiŃun care are repartizată o garsonieră în blocul ANL şi pentru
care a solicitat cu ceva timp în urmă să fie stabilit un sediu de firmă, solicitare ce nu ia fost aprobată.
Precizează că şi apartamentul soacrei sale, cu care a locuit înainte de a-i fi
repartizată garsoniera este nelocuit aceasta fiind plecată din localitate şi consideră că
sunt familii cu mai multi copii care nu au unde locui şi trebuie fiecăruia să li se acorde
o şansă.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că are cunoştinŃă că în municipiul
Brad se vor mai construi două blocuri ANL şi propune ca pe viitor în contractele de
închiriere ce se vor încheia cu persoanele cărora le vor fi repartizate, să se specifice că
nu se aprobă schimbul de locuinŃe, dar în cazul de faŃă întrucât legislaŃia în vigoare
lasă la latitudinea Consiliului local aprobarea sau neaprobarea schimbului de locuinŃă,
consideră ca ar fi bine ca domnii consilieri să fie de acord cu cele două cereri.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”, 6 „abŃineri „
(Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu, Lazăr Felician, Savu Vasile, David Mihai, Sim
Mihaela) se adoptă Hotărârea nr. 87/2007 privind aprobarea schimbului de
locuinŃe sociale între doi chiriaşi din blocul ,, ANL 2003 ” situat pe str. Nestor
Lupei( fostă Aleea Patriei) nr. 3 din municipiul Brad.
Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela solicită Consiliului local al
municipiului Brad aprobarea pentru a pleca de la şedinŃă întrucât are probleme
personale, solicitare aprobată în unanimitate
Se trece la discutarea Proiectului de hot râre pentru modificarea şi
completarea H.C.L.nr.70/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
„Reabilitarea staŃiei de epurare ape uzate din municipiul Brad”.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discu ii pe marginea proiectului de hot râre, domnul
pre

edinte de

edin

voturi „pentru”, 1 „lips

supune la vot proiectul de hot

râre

vot „ (Cobori Sorina Gabriela)

i cu 16

se adopt

Hot rârea nr. 88/2007 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.70/2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea staŃiei de epurare
ape uzate din municipiul Brad”.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Raportul privind
activitatea Serviciului Public de asistenŃă socială din subordinea Consiliului local
Brad şi a asistenŃilor personali angajaŃi în cadrul Primăriei municipiului Brad pentru
persoanele cu deficienŃă funcŃională gravă – copii şi adulŃi cu domiciliul în municipiul
Brad, pentru semestrul I 2007.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea Raportului
prezentat.
Domnul consilier Costina Ionel –Zeno menŃionează că doreşte să precizeze
unele lucruri dar nu cu privire la Raportul prezentat dar care au legătură cu acesta.
Face cunoscut domnilor consilieri faptul că în calitatea sa de medic se
deplasează domiciliul multor persoane printre care se numără şi persoanele luate în
evidenŃa Primăriei municipiului Brad ca persoane cu handicap şi care au angaŃi
asistenŃi personali şi a constatat că aceste persoane nu sunt îngrijite mai ales că
asistenŃii personali nu sunt cadre medicale.În acest sens ar dori să se localizeze în
municipiul Brad clădiri dezafectate şi să se amenajeze un Centru de îngrijire a
persoanelor bolnave de cadre medicale.
Domnul Hărăguş Ioan propune să se răscumpere clădirea de pe strada Horea, în
care a funcŃionat Căminul de bătrâni, şi să se amenajeze un astfel de Centru.
Domnul primar precizează că un corp al clădirii este administrat de Consiliul
local si se află în conservare, iar o cameră a fost repartizată unei familii cu un copil cu
probleme de sănătate şi care se îngrijeşte şi de imobil.
În altă ordine de idei domnul primar face cunoscut domnilor consilieri că
minora gasită în municipiul Brad, lângă Centru de îngrijire a fost dată spre îngrijire
unui asistent maternal din municipiul Brad şi că s-a stabilit prin DispoziŃia Primarului
numele minorei de Brădean întrucât a fost găsită pe raza municipiului, prenumele de
Alina deoarece domnul doctor Ciota deja dăduse un interviu şi a apărut deja la ziar că
se numeşte Alina, iar dumnealui a considerat că este binevenit şi prenumele de Maria,
având în vedere conotaŃia religioasă a acestui prenume.
MenŃionează şi faptul că în curând va fi şi botezul fetiŃei şi ar dori ca dumnealui
să fie naşul.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Informare privind situaŃia amenzilor aplicate de Serviciul PoliŃiei
Comunitare din subordinea Consiliului Local al municipiului Brad.
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Domnul consilier Costina Ionel-Zeno solicită domnului primar să dispună
PoliŃiei comunitare efectuarea de controale noaptea întrucât se întâmplă lucruri stranii
chiar în centrul oraşului, noaptea pe la orele 3-4 în faŃa Primăriei se adună un grup de
oameni care probabil pleacă la muncă şi binenŃeles conturbă liniştea, şi propune să se
stabilească o altă locaŃie.
Un alt aspect pe care doreşte să-l facă cunoscut este limbajul vulgar al tinerilor
precum şi comportamentul inadecvat.
Domnul primar precizează că PoliŃia Comunitară nu are competenŃă în acest
sens dar se va face adresă scrisă PoliŃiei municipiului Brad să intensifice controlul
noaptea şi se va face atenŃionare scrisă firmei de transport să stabilească altă locaşie-în
zona unde au taximetriştii staŃie.
Nemaifiind discuŃii domnul presedinte de sedinŃă trece la următorul punct
înscris pe ordinea de zi şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 9310/12.07.2007 a B&A Project Development SRL-prin care se
solicită aprobarea instalării şi montării unor aparaturi şi instrumente pentru măsurarea
intensităŃii vântului în localitate-domnii consilieri sunt de acord cu amplasarea
aparaturilor pe domeniu public sau privat al municipiului Brad, dar nu în zona
centrală, iar dacă terenul identificat este proprietatea cetăŃeanului cei interesaŃi să ia
legătura direct cu aceştia.
- adresa nr. 7433/19.07.2007 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara-prin
care se face cunoscut domnilor consilieri punctul de vedere al AgenŃiei NaŃionale de
Resurse Minerale-DirecŃia Generală de InspecŃie şi Supraveghere Teritorială a
ActivităŃilor Miniere şi OperaŃiunilor Petroliere.
- adresa nr. 3694/11.07.2007 Ministerului Economiei şi FinanŃelor DirecŃia
Generală a Cuprului, Aurului şi Fierului „ Minvest” S.A. DEVA-prin care se aduce la
cunostinŃa domnilor consilieri punctul de vedere al AgenŃiei NaŃionale de Resurse
Minerale-DirecŃia Generală de InspecŃie şi Supraveghere Teritorială a ActivităŃilor
Miniere şi OperaŃiunilor Petroliere.
Domnul primar Florin Cazacu face cunoscut domnilor consilieri că Primăria
municipiului Brad a făcut numeroase intervenŃii la organele abilitate pentru trecerea cu
titlu gratuit din proprietatea privată a statului român şi administrarea M.E.F.C.N.C.A.F.Minvest S.A.-Filiala Bradmin S.A. Brad, în proprietatea municipiului Brad
şi administrarea Consiliului local Brad a clădirii şi colecŃiei muzeului Aurului
Brad.MenŃionează totodată că Primăria Baia Mare administrază un astfel de muzeu şi
sub nici o formă nu va permite ca pe perioada reabilitării clădirii ColecŃia să fie mutată
în altă parte.
Domnul consilier Ciur Gheorghe întreabă dacă există o listă cu toate exponatele,
ca nu cumva cele mai valoroase din exponate să dispară.
Domnul primar precizează că o listă a exponatatelor există doar că nu este
făcută evaluarea acestora, şi dacă colecŃia trebuie evaluată atunci să se solicite
sprijinul unui comsultant ştiintific şi să nu se permită ca aceste exponate să fie duse la
Muzeul Geologic Bucureşti.
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Domnul Lazăr Felician precizează că nu s-a pus problema ca exponatele să fie
transferate ci doar să se facă o clasificare a exponatelor iar acestea vor rămâne la
Muzeul Aurului dar care va fi administrat de Muzeul geologic Bucureşti.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno solicită Consiliului local să facă tot ce este
necesar ca această ColecŃie să rămână pe teritoriul municipiului.
Domnul consilier Kiszelzy Fabius propune ca pentru mai multă siguranŃă să se
facă o adresă la C.N.C.A.F. Minvest S.A Deva-Filiala Bradmin S.A să ne comunice
lista cu exponatele existente la Muzeul Aurului din Brad.
- cererea nr. 9581/ 19.07.2007 a domnului ManaŃe Sergiu- Ioan-prin care
solicită concesionarea terenului de sport situat în strada MoŃilor nr.1-domnii consilieri
au luat cunoştinŃă de solicitarea domnului ManaŃe dar stabilesc ca Primăria Brad să
administreze acest teren deocamdată.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Diverse
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ciur Gheorghe care precizează că în urmă
cu câteva şedinŃe a solicitat amenajarea spaŃiului de joacă din faŃa blocului unde
locuieşte dumnealui şi i s-a promis ca până la data de 1 iunie se va finaliza dar aceste
aparate de joacă nu au fost achiziŃionate nici până la această dată.
Domnul primar Cazacu Florin precizează că ştie despre ce e vorba şi că în cel
mai scurt timp se va rezolva problema, invitându-l pe domnul Ciur să-l însoŃească în
una din zile următoare la faŃa locului.
Domnul Adam Nicolae –delegat sătesc de la Ruda-Brad solicită fonduri pentru
repararea Căminului Cultural.
Domnul primar a precizat ca domnul delegat ar fi bine să depună o solicitare
scrisă în acest sens şi se va da curs solicitării.
Domnul Tomesc Nicolae-delegat sătesc de la Valea-Brad solicită fonduri
pentru repararea drumului.
Domnul primar precizează că s-au alocat trei miliarde pentru drumul de la
Mesteacăn, Valea Brad şi Musariu şi se vor începe cât de curând lucrările, deoarece nu
se pot face toate odată.
Domnul consilier Oprinesc Fabian face cunoscut faptul că scările vis-a vis de
magazinul Racova sunt rupte si să se ia măsuri pentru repararea lor întrucât se pot pot
produce multe accidente şi tot în acea zonă să se monteze un bec cu orientare spre
linia ferată.
Domnul primar precizează că se vor lua măsuri.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 31.07.2007.

Brad 31.07.2007

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ

SECRETAR

RADOVICI EMILIAN TEOFIL

EPURE AGNES
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ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr.

/ 2007

privind constituirea comisiei de organizarea a ,, Zilei îndrăgostiŃilor”
în municipiul Brad

Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere Hotărârea Consiliului local Brad nr.16/2007 prin care s-a aprobat
sărbătorirea ,, Zilei îndrăgostiŃilor” în municipiul Brad în data de 14 februarie 2007 şi totodată
constituirea unei comisii de organizare a acestei acŃiuni.
În temeiul prevederilor art. 66 alin. 5, art. 68 alin. 4 lit,,a” şi art. 71 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

D I S P U N E:
Art. 1 - Se constituie comisia pentru organizarea ,, Zilei îndrăgostiŃilor” în municipiul Brad
în data de 14 februarie 2007 – acŃiune cuprinsă în Programul principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive pe anul 2007, în următoarea componenŃă:
- Circo Aurel Vasile – viceprimar
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- Epure Agnes
- secretar
- Petrean Gabriela
- şef serviciu finanŃe
- Leucian Bianca
- director Casa de Cultură Brad
- Grigoraş Nicolae - referent Casa de Cultură Brad
- Volf Nicoleta
- referent serviciul buget finanŃe
- Stroişteanu Anca - inspector Compartimentul protecŃia mediului, gospodărie comunală
- Lăzărescu Cristina - consilier Compartimentul patrimoniu
- Iancu Ioan
- referent protecŃie civilă
- MoŃ Cătălin
- şef PoliŃie Comunitară
- Mencu Dan
- muncitor calificat protecŃia mediului
Art. 2 – Prezenta dispoziŃie se comunică:
- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- membrilor comisiei

BRAD,________________2007

PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR

Florin Cazacu
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr.

/ 2006

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică
doamnei RişcuŃa LucreŃia, domiciliată în municipiul Brad str.
Cuza Vodă, bloc 14, sc. 3, ap. 41, jud. Hunedoara
Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere cererea şi declaraŃia pe propria răspundere a doamnei RişcuŃa LucreŃia,
domiciliată în municipiul Brad str. Cuza Vodă, bloc 14, sc. 3, ap. 41, jud. Hunedoara, privind
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică, înregistrată la Primăria
municipiului Brad sub nr. 12005/1683/26.10.2006, precum şi referatul Serviciului buget, finanŃe,
contabilitate, taxe şi impozite locale înregistrată sub nr. 13318/01.11.2006.
În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 57/2006 pentru
modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă nr. 5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea
locuinŃei, precum şi a unor facilităŃi acordate populaŃiei pentru plata energiei termice şi a Normelor
metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1350/2006.
În temeiul prevederilor art. 66 alin. 5, art. 68 alin. 4 lit,,a” şi art. 71 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
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D I S P U N E:
Art. 1 - Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică, doamnei
RişcuŃa LucreŃia, domiciliată în municipiul Brad str. Cuza Vodă, bloc 14, sc. 3, ap. 41, jud.
Hunedoara, CNP 2450212200016, în calitate de titulară a ajutorului, prin compensarea procentuală a
valorii efective a facturii de energie termică, în funcŃie de venitul net/membru de familie în proporŃie
de 40 %.
Art. 2 – Valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică,
funcŃie de consumul stabilit pe tip de apartament, zonă de temperatură şi PreŃul Local de ReferinŃă
al gigacaloriei, este de 220,8329 lei pentru perioada 01.11.2006 – 31.03.2007.
Art. 3 – Prezenta dispoziŃie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul municipiului Brad.
Art. 4 – În caz că sunteŃi nemulŃumit de soluŃionarea contestaŃiei, dispoziŃia poate fi atacată la
Tribunalul Hunedoara în termen de 30 de zile de la comunicarea soluŃiei contestaŃiei, potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art. 5 – Prezenta dispoziŃie se comunică InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara,
Primarului municipiului Brad, Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale,
DirecŃiei de Muncă, Solidaritate Socială şi familie a judeŃului Hunedoara şi doamnei RişcuŃa LucreŃia
BRAD, 13.11.2006
PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR

Florin Cazacu
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr.

/ 2006

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică
domnului Guia Vasile , domiciliat în municipiul Brad, str. Cuza Vodă , bloc 14, sc. 3,
ap.51, jud. Hunedoara
Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere cererea şi declaraŃia pe propria răspundere a domnului Guia Vasile ,
domiciliat în municipiul Brad, str. Cuza Vodă , bloc 14, sc. 3, ap.51, jud. Hunedoara, privind
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică, înregistrată la Primăria
municipiului Brad sub nr. 12005/1687/26.10.2006, precum şi referatul Serviciului buget, finanŃe,
contabilitate, taxe şi impozite locale înregistrată sub nr. 13318/01.11.2006.
În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 57/2006 pentru
modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă nr. 5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea
locuinŃei, precum şi a unor facilităŃi acordate populaŃiei pentru plata energiei termice şi a Normelor
metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1350/2006.
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În temeiul prevederilor art. 66 alin. 5, art. 68 alin. 4 lit,,a” şi art. 71 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
D I S P U N E:
Art. 1 - Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică domnului
Guia Vasile , domiciliat în municipiul Brad, str. Cuza Vodă , bloc 14, sc. 3, ap.51, jud. Hunedoara,
CNP 1480511200017, în calitate de titular al ajutorului, prin compensarea procentuală a valorii
efective a facturii de energie termică, în funcŃie de venitul net/membru de familie în proporŃie de 20
%.
Art. 2 – Valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică,
funcŃie de consumul stabilit pe tip de apartament, zonă de temperatură şi PreŃul Local de ReferinŃă
al gigacaloriei, este de 220,8329 lei pentru perioada 01.11.2006 – 31.03.2007.
Art. 3 – Prezenta dispoziŃie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul municipiului Brad.
Art. 4 – În caz că sunteŃi nemulŃumit de soluŃionarea contestaŃiei, dispoziŃia poate fi atacată la
Tribunalul Hunedoara în termen de 30 de zile de la comunicarea soluŃiei contestaŃiei, potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art. 5 – Prezenta dispoziŃie se comunică InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara,
Primarului municipiului Brad, Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale,
DirecŃiei de Muncă, Solidaritate Socială şi familie a judeŃului Hunedoara şi domnului Guia Vasile
BRAD, 13.11.2006

PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR

Florin Cazacu
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD
D I S P O Z I ł I A Nr.
/ 2005
privind împuternicirea unor salariaŃi din aparatul propriu de specialitate al
Consiliului local al municipiului Brad în vederea constatării şi aplicării
unor contravenŃii pentru nerespectarea Hotărârii Consiliului local Brad
nr. 145/2005
Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local Brad nr. 145/2005 privind stabilirea
unor măsuri de reducere a pierderilor de energie termică în reŃeaua municipiului Brad
În conformitate cu prevederile O. G. nr. 73/2002 privind organizarea şi funcŃionarea
serviciilor de alimentare cu energie termică produsă centralizat .
În temeiul prevederilor art. 68 lit,, s” şi art. 71 alin. 1 din Legea administraŃiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificările ulterioare.
D I S P U NE:
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Art. 1 - Se împuternicesc să constatate şi să aplice contravenŃiile cu privire la nerespectarea
Hotărârii Consiliului loca Brad nr. 145/2005 privind stabilirea unor măsuri de reducere a pierderilor
de energie termică în reŃeaua municipiului Brad următoarele persoane din cadrul aparatului propriu
de specialitate al Consiliului local Brad:
- Volf Nicoleta
- referent Biroul relaŃii AsociaŃii de proprietari
- Tirica Aurica
- inspector Compartimentul audit
- Palievici Eugen
- consilier Compartimentul gospodărie comunală şi mediu
- Savu Smaranda
- inspector Biroul urbanism
- Uibariu Monica
- inspector Biroul urbanism
Art. 2 – Prezenta DispoziŃie se comunică:
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- SC ACVACALOR SA BRAD
- doamnei Volf Nicoleta
- referent Biroul relaŃii AsociaŃii de proprietari
- doamnei Tirica Aurica
- inspector Compartimentul audit
- domnului Palievici Eugen
- consilier Compartimentul gospodărie comunală şi mediu
- doamnei Savu Smaranda
- inspector Biroul urbanism
- doamnei Uibariu Monica
- inspector Biroul urbanism

BRAD, 19.10.2005

PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR

Florin Cazacu
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr. 529/2005
privind instituirea carantinei pentru epizootia de
pestă porcină clasică şi a unor măsuri de combatere
a acesteia
Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere Actul sanitar – veterinar nr. 6/12.04.2005 a DirecŃiei Sanitar veterinare
Hunedoara - CircumscripŃia sanitar veterinară zonală Brad din care rezultă că în data de 06.04.2005
la exploataŃia agricolă Adaş Floarea sat Valea Brad nr. 35 jud. Hunedoara s-a depistat boala Pestă
porcină clasică.
Potrivit Anchetei epidemiologice şi a Procesului verbal nr. 4209/12.04.2005 al
Comandamentului Antiepizootic Local Brad .
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În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea
activităŃii veterinare cu modificările ulterioare, a H. G. R. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuŃiile, funcŃionarea şi dotarea comitetelor
şi centrelor operative pentru situaŃii de urgenŃă, a DispoziŃiei nr. 1375/2004 de aplicare a prevederilor
O. U. G. nr. 21/2004 şi a Ordinului nr. 1113/2003 a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului.
În temeiul art. 68 lit,,h” şi art. 71 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificările ulterioare.

D I S P U NE:

Art. 1- Se instituie carantină de gradul II pe teritoriul municipiului Brad, pentru combaterea
focarului de Pestă Porcină Clasică, începând cu data de 12.04.2005 pentru o perioadă de 30 zile de
la lichidarea ultimului focar .
Art. 2 – În perioada carantinei se interzice accesul şi comercializarea animalelor în Târgul
săptămânal ,,Obor” din municipiul Brad.
Art. 3 – Se instituie zonă de protecŃie în jurul focarului pe o rază de 3 km şi zonă de
supraveghere pe o rază de 10 km care este supusă măsurilor de combatere definitivă potrivit
Normelor sanitar veterinare aprobate prin Ordinul M. A. P. P. nr. 404/2002.
Art. 4 - Având în vedere gravitatea apariŃiei acestei epizootii pe teritoriul municipiului Brad
se vor lua măsurile prevăzute în Programul de măsuri pentru combaterea focarului de Pestă Porcină
Clasică, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie.
Art. 5–Prezenta se comunică Prefecturii judeŃului Hunedoara,CircumscripŃiei Sanitar
Veterinare Zonale Brad , Serviciului Public de Desfacere Han PiaŃă, Obor Brad, PoliŃiei municipiului
Brad şi Comandamentului Antiepizootic Local Brad.

BRAD, 12.04.2005
PRIMAR

AVIZAT

Florin Cazacu

SECRETAR
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr.
/2007
privind desemnarea unui funcŃionar public din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Brad pentru consiliere etică şi monitorizarea
respectării normelor de conduită din Codul de conduită a funcŃionarilor publici
din cadrul Primăriei municipiului Brad

Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici
În temeiul prevederilor art. 61 alin. 5 precum şi art. 68 alin. 1 din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, republicată.
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D I S P U N E:
Art.1 – Se desemnează doamna Nicula Felicia Otilia – consilier superior de la
Compartimentul resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de
conduită din Codul de conduită a funcŃionarilor publici, pentru funcŃionarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
Art.2 – Doamna Nicula Felicia Otilia va exercita următoarele atribuŃii:
- va acorda consultanŃă şi asistenŃă funcŃionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad cu privire la respectarea normelor de conduită
- va monitoriza aplicarea prevederilor Codului de conduită a funcŃionarilor publici în
Primăria municipiului Brad
- va întocmi rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcŃionarii publici din cadrul Primăriei municipiului Brad pe care le va comunica funcŃionarilor
publici şi AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici Bucureşti
Art.3 - Se comunică un exemplar din prezenta dispoziŃie:
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Doamnei Nicula Felicia Otilia

Brad, 05.04.2007

PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR

Florin Cazacu
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr.
/2006
privind constituirea unei comisii pentru distribuirea bunurilor donate
Primăriei municipiului Brad de către AsociaŃia Creştin Umanitară
,, Punctul Central” Deva

Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
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Având în vedere Actul de donaŃie înregistrat la instituŃia noastră sub nr. 12769/18.10.2006
prin care AsociaŃia Creştin Umanitară ,, Punctul Central” cu sediul în Deva str. Aleea Viitorului bloc
4 ap. 23, jud. Hunedoara reprezentată prin Spitzel Robert Claudiu, donează Primăriei municipiului
Brad diverse articole de îmbrăcăminte, încălŃăminte şi alimente în vederea distribuirii persoanelor
nevoiaşe din municipiul Brad.
În temeiul prevederilor art. 66 alin. 5 şi art. 71 alin. (1) din Legea administraŃiei publice
locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
D I S P U NE:
Art. 1- Se constituie o comisie pentru distribuirea bunurilor donate Primăriei municipiului
Brad de către AsociaŃia Creştin Umanitară ,, Punctul Central” Deva, în următoarea componenŃă:
- Circo Aurel
- viceprimarul municipiului Brad
- MihuŃ Emilia
– şef serviciu asistenŃă socială
- Galea Mirela
– şef birou administraŃie publică locală
- Lăzărescu Cristina – consilier compartiment patrimoniu
- Volf Nicoleta
- referent serviciu buget, finanŃe
- Stroişteanu Anca - inspector de specialitate compartimentul protecŃia mediului şi muncii
Art. 2 - Bunurile vor fi inventariate de către comisia nominalizată la articolul 1 .
Art. 3 – Distribuirea bunurilor va fi făcută de către comisia prevăzută la articolul 1
persoanelor nevoiaşe, în prezenŃa donatorului şi a primarului municipiului Brad.
Art. 4– Se comunică câte un exemplar din prezenta dispoziŃie :
- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara,
- Primarului municipiului Brad
- Membrilor comisiei.

BRAD, 25 .10.2006

PRIMAR

AVIZAT

Florin Cazacu

SECRETAR
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr.
/2006
privind înregistrarea în registrul special al Consiliului local
al municipiului Brad a Procesului verbal de constituire a Grupului din
Comunitatea minieră Lunca

Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
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Având în vedere solicitarea de înregistrare nr. 12353/09.10.2006 a Grupului din comunitatea
minieră Lunca pentru a dobândi personalitate juridică.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 129/1998 privind înfiinŃarea,
organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, ale art. 8 din
Procedura de dobândire a personalităŃii juridice de către grupurile din comunităŃile rurale sărace şi
grupurile productive provenite din comunităŃi sărace şi O. G. nr. 11/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare .

D I S P U NE:
Art. 1- Se aprobă înregistrarea în Registrul special al Consiliului local al municipiului Brad a
Procesului verbal de constituire a Grupului din Comunitatea minieră Lunca pentru a dobândi
personalitate juridică.
Art. 2 – De personalitatea juridică astfel dobândită Grupul menŃionat la art. 1 va putea face
uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 129/1998
privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată.
Art. 3 – Prezenta dispoziŃie se comunică:
- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara,
- Primarului municipiului Brad
- Secretarului municipiului Brad
- Grupului din Comunitatea minieră Lunca

BRAD, 09.10.2006

PRIMAR

AVIZAT

Florin Cazacu

SECRETAR
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD
D I S P O Z I ł I A Nr.
/2006
privind soluŃionarea cererilor de acordare a ajutoarelor sociale
în municipiul Brad
Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere prevederile Legii nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum şi a H. G. R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice

18

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 65 alin. 5, art. 68 alin. 2 lit,,a” şi art. 71 alin. (1) din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

D I S P U NE:
Art. 1- Cererea de acordare a ajutorului social înregistrată la Primăria municipiului Brad va fi
soluŃionată de către Biroul administraŃie publică locală, autoritate tutelară în termen de maxim 30 de zile de la
înregistrare prin efectuarea unei anchete sociale conform modelului din H. G. R. 1010/2006 în termen de 15
zile de la înregistrarea cererii.
Art. 2 – Personalul Biroului administraŃie publică locală, autoritate tutelară în termen de 7 zile
lucrătoare de la efectuare anchetei sociale şi în baza acesteia va întocmi Fişa de calcul al ajutorului social şi al
numărului de ore, de acŃiuni sau lucrări de interes local, în vederea stabilirii dreptului la ajutor social prin
dispoziŃia primarului, care va fi emisă în termen de 10 zile de la efectuarea anchetei sociale.
Art. 3 – (1)Personalul Biroului administraŃie publică locală, autoritate tutelară va afişa Listele
cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze orele de muncă pentru
lucrările de interes comunitar local prevăzute în Planul de lucrări aprobat şi afişat la afişierul Primăriei
municipiului Brad.
(2) Listele prevăzute la aliniatul 1 vor fi comunicate Compartimentului protecŃia muncii,
mediului, gospodărie comunală pentru includerea beneficiarilor de ajutor social în Graficul de lucrări.
Art. 4 – (1) Se împuterniceşte doamna ing. Stroişteanu Cornelia Anca inspector de specialitate din
cadrul Compartimentului protecŃiei muncii, protecŃiei mediului, gospodărie comunală pentru întocmirea
Planului de lucrări de interes local şi a graficului lunar de repartizare a orelor de muncă beneficiarilor de
ajutor social.
( 2) Va Ńine evidenŃa efectuării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social şi va
întocmi pontajul beneficiarilor de ajutor social pe care îl va comunica lunar Biroului administraŃiei publice
locale, autoritate tutelară în vederea întocmirii statelor de plată.
Art. 5- Se împuterniceşte domnul ing. Palievici Eugen Raimund consilier din cadrul
Compartimentului protecŃiei muncii, protecŃiei mediului, gospodărie comunală pentru efectuarea instructajului
privind normele de tehnică a securităŃii muncii pentru persoanele care prestează lucrări de interes local fiind
beneficiari de ajutor social.
Art. 6 – Se abrogă prevederile DispoziŃiei nr. 424/27.11.2001 odată cu aplicarea prevederilor acestei
dispoziŃii.
Art. 7 – Se comunică câte un exemplar din prezenta dispoziŃie InstituŃiei Prefectului judeŃului
Hunedoara, Primarului municipiului Brad, Biroului administraŃie publică locală, autoritate tutelară, domnului
ing. Palievici Eugen Raimund şi doamnei ing. Stroişteanu Cornelia Anca.

BRAD, 03.10.2006
PRIMAR

AVIZAT

Florin Cazacu

SECRETAR
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I MĂ R I A
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A Nr.____ /2006
privind înlocuirea doamnei Epure Agnes – secretar al municipiului Brad,
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pe perioada concediului de odihnă 03.08.2006 – 23.08.2006, cu doamna Galea Mirela
şef Birou administraŃie publică locală, autoritate tutelară, secretariat – administrativ,
protocol din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al
municipiului Brad

Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere cererea nr. 9603/31.07.2006 a doamnei secretar Epure Agnes prin care
solicită aprobarea efectuării a 15 zile de concediu de odihnă aferent anului 2006, pe perioada
03.08.2006 – 23.08.2006, precum şi faptul că în această perioadă sarcinile sale de serviciu trebuie
duse la îndeplinire de către o altă persoană .
În temeiul prevederilor art. 66 şi art. 1207 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 286/2006.

D I S P U NE:
Art.1 - Înlocuirea doamnei Epure Agnes – secretar al municipiului Brad pe perioada
concediului de odihnă 03.08.2006 – 23.08.2006 cu doamna Galea Mirela – şef administraŃie publică
locală, autoritate tutelară, secretariat – administrativ, protocol din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Brad.
Art. 2 – În perioada 03.08.2006 – 23.08.2006, doamna Galea Mirela se împuterniceşte cu
îndeplinirea tuturor atribuŃiilor de serviciu ale secretarului şi cu drept de semnătură al acestuia.
Art. 3 – Se comunică un exemplar din prezenta dispoziŃie InstituŃiei Prefectului JudeŃului
Hunedoara, Primarului municipiului Brad, doamnei Epure Agnes, doamnei Galea Mirela şi
Compartimentului resurse umane.

BRAD, 02.08.2006

PRIMAR

AVIZAT

Florin Cazacu

SECRETAR

Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD
Nr.______/________2004
REFERAT
privind analizarea notificării nr. 223/06.11.2001 a doamnei
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TonŃa Maria, domiciliată în Brad str. LibertăŃii bloc B 1
ap. 19, judeŃul Hunedoara

Comisia de aplicare a Legii 10/2001, constituită prin DispoziŃia Primarului nr. 213/ 2001, a
luat în dezbatere notificarea nr. 223/06.11.2001, înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr.
3199 /31.05.2001, a doamnei TonŃa Maria domiciliată în Brad str. LibertăŃii ap. 19 , judeŃul
Hunedoara, prin care solicită în nume măsuri reparatorii pentru imobilul situat în Brad, str. Iazului,
nr. 17 judeŃul Hunedoara.
Din notificarea depusă şi din actele doveditoare depuse la dosar, s – a constatat următoarele :
1. Petentul în calitate de proprietar solicită măsuri reparatorii pentru imobilul situat în Brad
str. Iazului nr. 17 , judeŃul Hunedoara.
2. Imobilul este înscris în CF 149 r. topo 172, 173, fiind expropriat prin Decretul
PrezidenŃial 207, anexa 4/21.06.1976, unde la poziŃia 2 figurează domnul German Vasile
cu imobil compus din suprafaŃă construită de 170,81 mp, 286 mp teren şi 50 mp. suprafaŃă
locuibilă.
3. La data exproprierii petentul a primit despăgubire în sumă de 40.429 lei, din care 40.000
lei pentru construcŃie şi 429 lei pentru teren.
SituaŃia actuală a imobilului
În prezent imobilul este demolat în întregime, iar terenul este ocupat de construcŃii edilitare.
SoluŃionarea juridică a imobilului
Imobilul se încadrează la art. 11 alin: 2, 5, 6, 7 din Legea 10/2001 şi pct. 10 din H. G. R.
498/2003, se acordă măsuri reparatorii sub formă de Titluri de valoare nominală folosite exclusiv în
procesul de privatizare şi pentru terenul care nu se poate restitui.
Mod de soluŃionare
Conform celor de mai sus, comisia juridică propune :
a) Pentru construcŃia demolată şi pentru terenul nerestituibil în natură se vor acorda măsuri
reparatorii sub formă de Titluri de valoare nominală exclusiv în procesul de privatizare.
b) Comisia de evaluare internă constituită la nivelul Primăriei municipiului Brad propune în
urma calculelor efectuate ca solicitanta să primească Titluri de valoare nominală folosite
exclusiv în procesul de privatizare în sumă de 606.765.975 lei.
COMISIA,
Preşedinte – primarul municipiului Brad
– Florin Cazacu
Secretar - secretarul municipiului Brad
- Epure Agnes
Membri - viceprimarul municipiului Brad
– Circo Aurel
- consilier principal compartimentul agricol – Avram Lazăr Ioan
- şef serviciu buget, finanŃe
- Petrean Gabriela
- consilier principal biroul urbanism
- Neagu Moldovan Maria
COMISIA DE APLICARE A LEGII
10/2001

REFERAT
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privind notificarea nr. 65/08.02.2002 a domnului
Stanciu Marcel Gelu Nicolae şi a doamnei Olteanu
Marcela Maria, domiciliată în municipiul Deva, str.
Scorus nr. 8 şi str. Al. Transilvaniei , Bl. 9 A ap. 4
JudeŃul Hunedoara

Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001, constituită prin DispoziŃia Primarului municipiului
Brad nr. 213/2001, a luat în dezbatere notificarea nr. 65/08.02.2002 a domnilor Stanciu Marcel Gelu
Nicolae şi sora acestuia Olteanu Marcela Maria ( născută Stanciu ) domiciliaŃi în Deva str. Scorus nr.
8 şi str. Transilvaniei bloc 9 A , ap. 4 judeŃul Hunedoara, prin care solicită, în calitate de moştenitori
de drept după defuncŃii părinŃi Stanciu Nicolae şi Maria ( conform certificatului de moştenitor nr.
372/17.12.2002 autentificat de Notariatul de Stat al judeŃului Hunedoara Deva ), măsuri reparatorii
pentru imobilul situat în Brad str. Cuza Vodă nr.12. Acesta s – a aflat amplasat în intravilanul
municipiului Brad, în cvartalul de blocuri dintre B – dul Republicii şi str. Cuza Vodă.
Dinnotificarea depusă şi din actele doveditoare prezentate la dosar, comisia a constatat
următoarele :

STAREA DE FAPT

SusnumiŃii solicită măsuri reparatorii pentru imobilul care a fost expropriat prin Decretul nr.
53/01.03.1978.
1. Imobilul a fost situat în Brad str. Cuza Vodă nr. 12, a fost înscris în CF nr. 3548 Brad,
compus din două poziŃii: nr. topo 46/b/1 sub numele Stanciu Nicolae şi Stanciu Maria şi
nr. topo 46/b/2 donat fiicei acestora Olteanu Marcela Maria care figura la poziŃia 2 din
anexa la decret. Defunctul Stanciu Nicolae deŃinea teren în suprafaŃă de 1.711 mp. şi
suprafaŃa construită de 73, 14 mp.
2. Pentru imobilul expropriat defunctul a primit la data exproprierii despăgubiri în sumă
totală de 12.738 lei conform adresei emisă de Regia Autonomă de Gospodărire Comunală
şi Locativă Deva nr. 4938 din data de 11.12.2002, din care 10.172 lei pentru construcŃii
pentru construcŃii şi 2. 566 lei pentru teren.

Starea actuală a imobilului

În prezent imobilul este demolat în întregime , iar terenul este ocupat în întregime de
construcŃii edilitare.
-2-

Încadrarea juridică conform Legii nr. 10/2001
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Imobilul se încadrează la art. 11 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 şi H. G. R. nr. 498/2003 ,,se
poate acorda măsuri reparatorii, în echivalent sub formă de titluri de valoare nominală folosite
exclusiv în procesul de privatizare pentru întregul imobil demolat „

Mod de soluŃionare – conform celor de mai sus, comisia juridică propune:

a) Pentru construcŃia demolată în întregime, comisia juridică propune acordarea de titluri de
valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare.
b) Comisia internă constituită la nivelul Primăriei municipiului Brad, propune în urma
calculelor efectuate ca solicitanta să primească titluri de valoare nominală folosite
exclusiv în procesul de privatizare în sumă de 1.935.655.390 lei.

COMISIA

Preşedinte – Primar Florin Cazacu
Secretar: - Secretarul municipiului Brad, Epure Agnes
Membri: - Viceprimar Circo Aurel
- Jur. Trifa Doriana Nicoleta
- ing. Neagu Moldovan Maria
- ing. Duna Gheorghe
- ing. Avram Lazăr

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD
Compartimentul juridic
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NR. 2782/21.02.2006

REFERAT

Subsemnatele Epure Agnes – secretar al municipiului Brad şi Zaharie Nicoleta –
consilier juridic în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Brad,
în urma analizării Notei interne nr. 2444/13.02.2006 a Compartimentului resurse umane pentru care
s-a solicitat un punct de vedere legal din partea noastră, vă facem cunoscut următoarele:
Doamna Tod Elena ConstanŃa a fost angajata Primăriei municipiului Brad cu contract
individual de muncă cu timp parŃial fracŃiune de normă 6 ore/zi în perioadele :
01.09.2004 – 31.12.2004 = 4 luni
01.01.2005 – 30.06.2005 = 6 luni
01.07.2005 – 01.03.2006 = 8 luni
Angajarea doamnei Tod Elena s-a făcut în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul
Muncii.
Având în vedere apariŃia O. U. G. nr. 1/29.01.2006 care în art. 3 stipulează că în
perioada 01.02.2006 – 31.12.2006 se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante la data de
31.01.2006 din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice indiferent de modul de finanŃare a acestora,
precizăm că este imposibil prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Tod Elena după
data de 01.03.2006.

SECRETAR

CONSILIER JURIDIC

Epure Agnes

Zaharie Nicoleta

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
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PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD
TABEL NOMINAL
cu cetăŃenii care au depus notificări la Legea 10/2001
şi au beneficiat de restituiri sau titluri de valoare nominală
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nr.

Numele şi prenumele
Hurşan Paul Cristian
DoŃ Maria şi DoŃ Marius
FrăŃilă Marcela
Murăresacu Viorica
RapoŃescu Adriana Ioan
Tătaru Emil
Nicoară Pratscher Ernest
Pop Ioan
Daşcău Decebal
Radovic NiŃa
Fritch Aliece Emmy Babby
Vigh Ştefan Voicu
Cîndrea Adriana Margareta
Împărat Maria
Aga Doina
Boszitz Ana
Gros Ioan
Laza Mircea
Ignat Monica
Pop Ioan
Tod Florica
Bolcu Cosmin lazăr
Bolcu Cristian Lazăr Liviu
Stoica Radu Alexandru
Rus CodruŃa Tatiana
PăcuŃ Maria
Geiser Franz
Geiser Patrafina
Hrişcă Radu Gheorghe
Mihu Anca
Costina Constantina
Popa Sextilia
Draga Georgeta
Besuan Elena
Popa Maria
Tudoran ioan
Stănescu Viorica
Şortan Aurelia

Număr
dispoziŃie
878/2003
842/2003

Restituire
DA
-

T. V. N.
DA
DA

Cuantum
972.355.290
861.934.140

854/2003

-

DA

846.673.517

331/2004
5/2004
28/2004
327/2004
323/2004
324/2004

DA
DA
DA
-

DA
DA
DA
DA
DA
DA

771.030.056
10.805.345
9.816.210
2.838.095.040
631.250.000
578.285.797

328/2004
317/2004
326/2004
315/2004
271/2004

-

DA
DA
DA
DA
DA

2.537.312.258
1.586.570.615
29.575.777
608.487.142
426.904.000

332/2004
29/2004

-

DA
DA

2.099.131.096
625.289.040

489/2004

DA

DA

1.087.558.443

491/2004
582/2004
655/2004

DA
-

DA
DA
DA

748.827.887
551.832.269
653.028.308

658/2004
680/2004
681/2004
682/2004
730/2004
751/2004
765/2004
766/2004

DA
-

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

314.877.600
1.230.318.455
922.023.026
477.946.615
594.872.852
155.895.644
1.345.730.866

797/2004
Număr

-

DA

607.293.317
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crt.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Numele şi prenumele
Jurca Gheorghe
Maroşi Ludovic
Tomodan Aurica
Obădău Dan Nicolae
Odădău Ioan
Obădău Marin Andrei
Banciu Iulian Teodor
Duma Ioan Aurel
Petrean Florica
Sabău Ileana Lucia
Petrovici Elisabeta
Tisu Iosif Vasile
Holmic Constantin
Holmic Mărioara
Valentir Adrian Mihai
Valentir Liviu Isaia
Moraru Diana
Zârna Viorica
Taşcu rodica
Păun Elena
Păun George
Feier Golcea Ştefan
Feier Golcea Ştefan
Feier Golcea Ştefan
Feier Golcea ştefan
Bendea Alexandrina Eleonora
Bendea Marius Ionel
Lup Dorina
Fărău Florentina
German Maria
David Olimpia
Medrea Mariana
GruieŃ Maria
Liptak Iosif
TonŃa Maria
TonŃa Maria
Stoian Ana
Costescu Viroca Maria Olga
DoŃ Ionel
DoŃ Ionel
Ionescu Alexandra Lucia
Costea Aurelia
Grecu Valeria
Hanciu Virginia
Opreanu Radu Virgil
Opreanu Rodica Ioana
Vineş Hortensia SteluŃa
łigăreanu Sorin Raimond
Lazăr Floarea
Mureşan Maria Barbara Anca
Hărăguş Monica Cristina
Duncea Ileana Maria Alina

dispoziŃie
798/2004
799/2004
804/2004

Restituire
DA
DA

T. V. N.
DA
DA
DA

807/2004

-

DA

808/2004
811/2004
792/2004
865/2004
869/2004
870/2004

DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA

Cuantum
1.293.408.912
1.185.153.791
1.462.541.841
1.170.762.120
138.821.831
468.855.240
384.040.745
62.086.945
29.726.004
37.056.240
779.474.228
398.424.878

871/2004

DA

DA

950.840.634

903/2004

DA

Da

1.531.833.927

900/2004

DA

DA

2.792.112.983

1032/2004

DA

Da

841.343.109

1066/2004
1065/2004
1067/2004
1068/2004

DA
DA
-

DA
DA
DA
DA

897.922.776
686.822.544
1.084.214.688
40.413.384

1133/2004

-

DA

622.801.773

1134/2004
1266/2004
1267/2004
1273/2004
1331/2004
1336/2004
1452/2004
1450/2004
1446/2004
1454/2004
1475/2004
1478/2004
1499/2004
1482/2004

DA
DA
-

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

557.997.435
606.765.975
1.082.012.914
38.171.586
163.286.400
1.000.101.895
385.182.625
404.473.785
863.003.131
1.825.583.893
440.690.261
1.419.078.234
1.190.993.448

1503/2004

-

DA

584.230.373

405/2005

-

DA

527.902.595

406/2005
433/2005

-

DA
DA

539.959.781
21.979.320

614/2005

-

DA

3.634.126.692
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Nr.
crt.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Numele şi prenumele
Popa Octavian Tiberiu Ilie
Sălcudean Rodica Lucia
Hurgoiu VoichiŃa SteluŃa
Sălcudean Rodica Lucia
Hurgoiu VoichiŃa SteluŃa
Sălcudean Rodica Lucia
Hurgoiu VoichiŃa
Sălcudean Rodica Lucia
Hurgoiu VoichiŃa
Hurgoiu VoichiŃa SteluŃa
Olteanu Marcela Maria
Stanciu Marcel Gelu Nicolae
Popa Olivia

Număr
dispoziŃie
613/2005

Restituire
-

T. V. N.
DA

788/2005

DA

DA

567.762.436

753/2005

-

DA

4.080.697.704

754/2005

-

DA

652.077.712

755/2005
756/2005

-

DA
DA

44.915.739
72.649.888

891/2005
899/2005

-

DA
DA

1.935.655.390
887.492.391
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TABEL NOMINAL
cu cetăŃenii care au depus notificări la Legea 10/2001
şi au fost RESPINSE

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Numele şi prenumele

Număr dispoziŃie

Sabău Ileana Lucia
Sabău Ileana lucia
Draia Alexandru Virgil
Mureşan Agneta Veronica SteluŃa
Ambrozie Melania Matilda
Bakesy ladislau
Hurgoiu VoichiŃa SteŃula
Şipoş Ionel
Poenaru Viorica Maria
Pop Florin
Golcea Alexandrina
Jula Veronica
Circo Zoe
Matei Elena

151/2002
152/2002
499/2002

Damian Dorica
Vîlcan Ileana
DărăbanŃ Virginia Lia
Pisău Silvia
Dobra Nicolae
Vasiu Viorica
Olariu Ioan Alexandru
Sim Viorel
Todeci Ioan
RovenŃa Barbu
Holobâcă Gheorghe
Mărgineanu Maria
Martnesc IoviŃă
Valentir Adrian Mihai
Valentir Liviu Isaia
Memetea Florina Paraschiva
Popa GraŃiana Marcela
Sucursala Minieră Brad
Sucursala Minieră Brad
Sucursala Minieră Brad
Sucursala Minieră Brad
Sucursala Minieră Brad
Sucursala Minieră Brad
Sucursala Minieră Brad
Sucursala Minieră Brad

513/2002
514/2002
515/2002
516/2002
517/2002
518/2002
519/2002
520/2002
521/2002
522/2002
523/2002
524/2002
525/2002
798/2002
800/2002

500/2002
501/2002
502/2002
503/2002
504/2002
508/2002
509/2002
510/2002
511/2002
512/2002

273/2003
351/2003
352/2003
353/2003
354/2003
355/2003
356/2003
357/2003
358/2003
28

38.

Nr. crt.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Sucursala Minieră Brad

359/2003

Numele şi prenumele

Număr dispoziŃie

Şortan Aurelia Maria
LuŃ Gheorghe
Tănase GraŃian Cantemir
David Viorel
Poenar DănuŃ
Poenar Dorin
Poenar Sabin
Poenar Ionel
Mandula Cornel
Mandula Mariana
Sucursala Minieră Brad
Betea Traian
Pavel Adrian
Takacs Dorica
Lup Dorina
Fărău Florentina
Opra Maria

466/2003
465/2003
471/2003
474/2003

632/2003

932/2003
350/2003
607/2004
490/2004
705/2004
868/2004
917/2004
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JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD
Brad, 335200 str. Republicii nr. 18,
Tel. 0254/612665 Fax 0254/612669
E-mail: bradprim@yahoo.com
_____________________________________________________________________
Nr._______/ 09.07.2007

Către,
Autoritatea NaŃională pentru Restituirea ProprietăŃilor
BUCUREŞTI
Calea Floreasca nr. 202 Sector 1
Secretariatul Comisiei Centrale Pentru Stabilirea Despăgubirilor

Alăturat vă înaintăm dosarul nr. 81 al Casei de Ajutor a Pensionarilor
Brad care conŃine un număr de 35 file şi a fost soluŃionat potrivit Legii nr. 10/2001
modificată prin Legea nr. 247/2005 prin dispoziŃia nr. 2043/20907.
Anexăm totodată procesul verbal de predare primire în 2( două)
exemplare, cu rugămintea de a ne restitui un exemplar din procesul verbal semnat de
dumneavoastră.
Vă mulŃumim pentru colaborare.

PRIMAR

SECRETAR

Florin Cazacu

Epure Agnes
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Nr._______/08.01.2007

Domnului consilier_________________________
Prin prezenta vă facem cunoscut că potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 din
Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraŃilor, a
unor persoane cu funcŃii de conducere şi de control şi a funcŃionarilor publici, aveŃi
obligaŃia de a actualiza anual DeclaraŃia de avere în cazul în care aŃi dobândit bunuri
de natura celor declarate în cursul anului 2006.
De asemenea vă facem cunoscut că potrivit prevederilor art. 80 alin. 1 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, aveŃi obligaŃia să reactualizaŃi
DeclaraŃia de interese la începutul fiecărui an dacă au intervenit modificări
semnificative faŃă de declaraŃia anterioară.
Vă aducem la cunoştinŃă că imprimatele de DeclaraŃii de avere şi
DeclaraŃii de interese se găsesc la secretarul municipiului Brad, iar termenul de
depunere a acestora completate este data de 15 februarie 2007, când vor fi transmise
InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, respectiv Consiliul JudeŃean Hunedoara.

SECRETAR
Epure Agnes

ROMÂNIA
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NOTIFICĂRILE
care urmează să fie soluŃionate la Legea 10/2001
cu modificările ulterioare potrivit Legii nr. 247/2005

1. Coadă Ileana
2. CAR Pensionarilor
3. BăbuŃ Mariana
4. Împărat Gheorghe
5. Zsok Elisabeta
6. Bocan George
7. Pan Ilona
8. Feier Golcea Ştefan
9. łăndău Ovidiu
10. Prodan Monica
11. Feier Virgil
12. Feier Golcea Ştefan
13. Feier Golcea Ştefan
14. Lascu Teofil
15. Popa Vasile
16. Radovici Teofil
17. Golcea Mircea
18. Stoica Veturia
19. Hurgoiu VoichiŃa SteluŃa
20. Neagu Doina Corina
21. Mara Elisabeta
22. Mara Elisabeta
23. Cornea Floricel
24. Sălcudean Rodica
25. MiheŃ Elena
26. Mateş LucreŃia
27. AsociaŃia NaŃională a Coop. Meşteşugăreşti
28. Feier Virgil Mircea
29. ZăhuŃ Rozalia
30. AsociaŃia Cultul Eroilor
31. Drăgan Elisabeta
32. Cazan Ana
33. Tod Nicolae
34. Bocan Maria
35. AsociaŃia Cultul Eroilor ( dublură)
36. Banciu Eva Maria
37. Fugătă Valer
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