ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 iulie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 31 iulie 2012 s-a făcut în data de 26.07.2012 prin Dispoziţia nr. 515/26.07.2012 emisă
de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa 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 invitaţiile în data de 26.07.2012, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 14 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 3 consilieri locali fiind absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile şi
Leucian Cristian Serafim).
În calitate de invitaţi au participat domnul Verdeş Laurenţiu – Director economic
al Spitalului municipal Brad şi domnul Suciu Ovidiu – Director al Colegiului Naţional
„Avram Iancu” Brad.
Au participat de drept domnul Primar Florin Cazacu şi doamna BORA
CARMEN-IRINA - Secretar al municipiului Brad numită prin Dispoziţia nr.
488/09.07.2012 .
Doamna Secretar BORA CARMEN - IRINA declară deschise lucrările şedinţei,
considerând-o legal constituită şi îi invită pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare
pentru a audia Imnul naţional al României.
Doamna Secretar BORA CARMEN - IRINA supune spre aprobare procesul verbal
al şedinţei ordinare din data de 25 iunie 2012 şi procesul verbal al şedinţei de constituire
a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29 iunie 2012 care se aprobă cu
unanimitate de voturi.
În continuare doamna Secretar BORA CARMEN - IRINA precizează că domnul
Consilier local, Adam Ionel Daniel care a fost ales preşedinte de şedinţă în luna iunie
2012 este absent motivat, motiv pentru care solicită domnilor consilieri să facă propuneri
pentru desemnarea următorului preşedinte de şedinţă, cu respectarea prevederilor art.20
alin.3 şi alin.4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
municipiului Brad aprobat prin HCL nr 1/2005.
Astfel domnul Consilier local Mureş Mihai propune ca domnul consilier Duşan
Gheorghe Adrian să fie ales pentru o perioadă de 3 luni preşedinte de şedinţă, (domnul
consilier Circo Aurel Vasile care este următorul pe listă în ordine alfabetică fiind absent
motivat) – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna Secretar BORA CARMEN IRINA îl invită pe domnul
Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua
conducerea şedinţei.
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Domnul Consilier local Jurj Ovidiu solicită acordul domnilor consilieri de a părăsi
lucrările şedinţei la orele 16.30 deoarece are un deces în familie – solicitare care se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Duşan Gheorghe Adrian, îl
roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de un grup de consilieri.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
– iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2012 a
bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Conciliului Local
Brad - iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XI – a
- iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice - iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a
participa la Adunările săteşti în vederea alegerii delegaţilor săteşti din cele patru sate
aparţinătoare municipiului Brad - iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică
Greco-catolică” în Brad str. Cloşca nr. 10 - iniţiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spaţiu
comercial PENY MARKET” în Brad str. Vânătorilor nr. vechi 56, nr. nou 62 – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din
intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 din
Legea nr. 18/1991 – republicată – iniţiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010
situat în Brad str. Dacilor– iniţiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în
Brad str. Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate din bugetul
municipiului Brad, Clubului Sportiv ,,Armata Aurul” Brad pentru participarea la
competiţiile sportive până la finele anului 2012– iniţiat de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate din bugetul
municipiului Brad, Asociaţiei Sportive ,,Metalul” Crişcior pentru participarea la
competiţiile sportive până la finele anului 2012– iniţiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.
69/2012 privind trecerea unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA
Petroşani - Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al
municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul
Hunedoara– iniţiat de primarul municipiului Brad.
15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
34/2012 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea
bolilor transmisibile la animale – iniţiat de primarul municipiului Brad.
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16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
106/2011 privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice din municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad
17. Informarea nr. 10442/25.07.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
18. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al
anului 2012.
19. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- Nota nr. 10558/26.07.2012 a Secretarului Municipiului Brad
- Referatul nr. 9149/11.07.2012 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului,
investiţii
- Referatul nr. 10371/24.07.2012 al Compartimentului autorizare, monitorizare,
control transport public local, transport în regim de taxi şi de închiriere
- Adresa nr. 9493/02.07.2012 a Parohiei Ortodoxe Valea Brad
- Adresa nr. 17/10.07.2012 a Partidului Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia
Locală Brad
- Adresa nr. 3942/16.07.2012 a Spitalului Municipal Brad
- Adresa nr. 236/20.07.2012 a Societăţii Cooperativa ,,HOREA” Brad
- Adresa nr. 10418/24.07.2012 a Fundaţiei Auraria Barza Brad
- Cererea nr. 8803/14.06.2012 a doamnei Cioara Andreea Maria
- Cererea nr. 10454/25.07.2012 a domnului Tabac Theodor Andrei
20. Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau completări la
proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită completarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele:
- Adresa nr. 645/2012 a Palatului Copiilor Deva prin care informează că în
perioada 31 iulie
- Adresa nr. 10643/30.07.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
PREST HUNEDOARA”.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului
ordinii de zi, domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian îl supune aprobării
cu completările făcute şi cu unanimitate de voturi este aprobat.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea noului
Regulament de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului
Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Consilier local Leaha Ştefan Dorel pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi
expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel precizează că în ceea ce priveşte
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Brad, dat
fiind faptul că, de la elaborarea Regulamentului existent şi până în prezent au apărut o
serie de modificări legislative care impun armonizarea prevederilor legale, consideră
oportună adoptarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului
local al municipiului Brad.
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Consideră că Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al
municipiului Brad pe care îl supune spre aprobare îndeplineşte toate cerinţele legale şi se
constituie într-un document care reglementează clar activitatea consiliului local,
raporturile din cadrul acestuia, conduita consilierilor şi modul de desfăşurare a activităţii.
Având în vedere aceste considerente au iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care au propus aprobarea Regulamentului.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel precizează că dumnealui înţelege să se
abţină la aprobarea acestei hotărâri şi solicită modificarea art. 38 alin. 6 şi alin.7 din ROF
prin adăugarea sintagmei „altul decât lângă cel al preşedintelui de şedinţă” menţionând
că art.6, alin.2 din Legea nr.215/2001 prevede că „în relaţiile dintre autorităţile
administraţiei publice locale şi consiliul judeţean pe de o parte, precum şi între consiliul
local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare” şi art.23 alin 1 din
aceeaşi lege prevede că „autorităţile prin care se realizează autonomia locală în comune,
oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii ca autorităţi
executive”.
Domnul Consilier local Mureş Mihai precizează că este surprins de această
atitudine, menţionând, că, probabil, dacă primarul avea altă culoare politică ar fi putut
sta lângă preşedintele de şedinţă, şi în accepţiunea dânsului Consiliul local este
autoritatea deliberativă a locuitorilor municipiului Brad, ba mai mult, dumnealui crede că
separarea puterilor nu se realizează prin faptul că două persoane (preşedintele de şedinţă
şi primarul) nu stau la aceeaşi masă.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că acum 8 ani domnul
primar şi domnul viceprimar s-au aşezat în sală pe primul rând iar la propunerea
consilierilor s-au mutat în prezidiu.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnului Consilier local Mureş
Mihai pentru susţinere şi îl întreabă pe domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel, că, în
accepţiunea dânsului unde consideră că ar trebui să stea primarul în sala de şedinţe. Mai
menţionează că pentru dumnealui Consiliul local este un adevărat consilier iar prezenţa
dânsului la acea masă are un rol constructiv, solicită totodată ca la aceeaşi masă să stea şi
domnul viceprimar.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot propunerea
făcută de către domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel şi anume aceea că : art. 38 alin.
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6 şi alin.7 din ROF să fie modificat prin adăugarea sintagmei „altul decât lângă cel al
Preşedintelui de şedinţă” care cu 2 voturi „pentru” (Ienci Voicu Daniei şi Incău Mircea )
12 voturi „împotrivă” şi 3 consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel
Vasile şi Leucian Cristian Serafim) se respinge.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită doamnei Nicula Felicia – consilier la Comp
Resurse Umane să-l propună pe domnul Consilier local - Ienci Voicu Daniel să meargă
la primul curs de perfecţionare de Managementul Resurselor Umane care se va organiza
pentru aleşii locali. Totodată felicită pentru modul în care s-a întocmit acest ROF,
menţionând că s-a dat dovadă de maturitate, responsabilitate şi profesionalism.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi
„pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Ienci Voicu Daniel, incău Mircea) şi 3 consilieri absenţi
motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile şi Leucian Cristian Serafim) se adoptă
Hotărârea nr. 82/2012 privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul
nr.10479/25.07.2012 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
prin care se propun virări de credite de la un capitol bugetar la altul, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2012.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2012 se stabileşte în
sumă de 17703 mii lei atât la venituri, cât şi la cheltuieli .
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- la capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice cu suma de
(+) 30 mii lei
- la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de
(+) 100 mii lei
- la capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de (-) 130
mii lei
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
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citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel precizează că va vota împotrivă la
adoptarea acestei hotărâri, menţionând că acest punct trebuie legat de pnctul 4 de pe
Ordinea de zi precizând că s-a propus diminuarea capitolului bugetar 70.02 (iluminat
public şi electrificări rurale) – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 130 mii
lei, sumă care va fi transferată la punctul 4 din ordinea de zi la cap. 67.02 – Cultură,
recreere şi religie. Menţionează că nu i se pare corect să se ia de la acest serviciu, această
sumă, deoarece cetăţenii „consideraţi de dânsul de categoria a II-a” din satele
aparţinătoare Municipiului Brad stau în întuneric între orele 24.00 şi 04.00 iar autoriatea
locală vrea să folosească aceşti bani pentru un eveniment cultural.
Domnul Consilier local Mureş Mihai precizează că, constată cu regret că un alt
membru al Partidului Democrat Liberal împarte locuitorii municipiului Brad în două
categorii. Precizează că un municipiu nu va avea niciodată fonduri suficiente pentru a
acoperi toate domeniile, dar, din puţinul care este, trebuie să se facă de toate.
Menţionează că nu crede că există în acestă ţară vreo localitate care să nu sărbătorească
acest eveniment.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în calitate de iniţiator apreciază
interesul pe care-l manifestă domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel doar că în
mandatul viitor propune ca domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel să participe la un
curs de perfecţionare de finanţe publice. Menţionează că în ultimii ani iluminatul stradal
s-a extins foarte mult, kilometrii întregi în toate satele aparţinătoare, în toate cătunele şi
pe toate dealurile, municipiul Brad fiind iluminat ca un adevărat oraş. În ceea ce priveşte
organizarea Zilelor Municipiului Brad menţionează că anul trecut a fost o ediţie jubiliară,
că se încearcă ca în fiecare an să se facă ceva nou, ceva ce nu s-a făcut anul trecut.
Precizează că pentru acest eveniment sunt deja sponsorizări de 15 - 20 mii lei.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi
„pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Ienci Voicu Daniel, Incău Mircea) şi 3 consilieri absenţi
motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian Serafim) se adoptă
Hotărârea nr. 83/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul II 2012 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Conciliului Local Brad
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art. 49
alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre
aprobarea Consiliului local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe
lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad şi a
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2012 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 8.891.806 lei din care la secţiunea de funcţionare
7.925.472 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 966.334 lei
- la cheltuieli în sumă de 8.680.088 lei, din care la secţiunea de funcţionare
7.725.419 lei şi la secţiunea de dezvoltare 954.669 lei
- şi un excedent bugetar de 211.718 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2012 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 4.570.973 lei toate la secţiunea de funcţionare
- la cheltuieli în sumă de 4.743.554 lei, din care la secţiunea de funcţionare
4.720.514 lei şi la secţiunea de dezvoltare 23.040 lei
- şi un deficit bugetar de 172.581 lei
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru” şi 4 consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian
Cristian Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr.84/2012 privind
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2012 a bugetului municipiului Brad şi
ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Conciliului Local Brad.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor
Municipiului Brad Ediţia a XI –a.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că întrucât sărbătorirea Zilelor
Municipiului Brad a devenit o tradiţie în localitatea noastră ajungând deja la Ediţia a XI –
a, a decis ca în acest an sărbătorirea acestor zile să se desfăşoare în perioada 10 – 12
august 2012, conform Programului principalelor manifestări cultural - educative, artistice
şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 11/2012.
În acest scop a propus alocarea sumei de 100.000 lei, sumă la care se adaugă
veniturile provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaţie.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus un Program de activităţi dedicat
sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XI - a, iar în art. 4 al proiectului de
hotărâre a propus ca alături de comisia constituită potrivit dispoziţiei primarului să fie
cooptaţi şi cei cinci preşedinţi ai comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Brad.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel precizează că în Programul
manifestărilor din cadrul celei de a XI-a ediţii a Zilelor Municipiului Brad are câteva
iniţiative lăudabile ( vernisajul expoziţiei de fotografii, lansarea de carte, manifestările
folclorice...). Întreabă la cât estimează domnul primar aducerea la Brad a lui DJ RYNO
& SZLVIA şi a lui SMILEY, menţionează că apreciază folclorul şi mai puţin pe
AXINTE, pe Alex de la Orăştie şi pe Lorena .
Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai consideră că este lăudabilă
organizarea acestui eveniment şi precizează că o bună parte din bani se duc la elevii cu
rezultate deosebite la învăţătură şi olimpici care nu sunt numai din municipiul Brad ci şi
din zonele de „categoria a II-a” aşa cum le-a numit domnul Consilier local Ienci Voicu
Daniel.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că apreciază poziţia domnului Consilier
local Ştefan Bogdan Mihai, menţionând că a primit multe solicitări din partea copiilor
de a participa la diferite acţiuni organizate cu prilejul sărbătoririi Zilelor Municipiului
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Brad. Menţionează că vineri, 10 august 2012 va avea loc dezvelirea medalionului din
bronz cu „Piaţa Aurului” în colaborare cu Asociaţia columbofililor din municipiul Brad.
Mai precizează că „Brad - un oraş, o familie”, „Brad - oraşul inimilor noastre”,
„Brad - descoperă strălucirea aurului” sunt mărci înregistrate la „OSIM”, că spectacolul
lui Smiley şi al DJ Ryno & Sylvia va fi susţinut financiar din sponsorizări.Menţionează
deasemenea că Programul propus s-a făcut pentru a putea mulţumi cât mai mulţi oameni,
a fost gândit pentru diferite gusturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Domnul Consilier local Mureş Mihai solicită ca cei care votează „împotrivă”
adoptării hotărârilor de consiliu local să motiveze. În acest caz domnul Consilier local
Incău Mircea precizează că dumnealui are acelaşi punct de vedere cu domnul Consilier
local Ienci Voicu Daniel.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi
„pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Ienci Voicu Daniel, Incău Mircea) şi 4 consilieri absenţi
motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian Serafim, Jurj Ovidiu
Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 85/2012 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului
Brad Ediţia a XI –a.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, precum şi
de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul
Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
drepturilor băneşti personalului susmenţionat în sumă de 11.092,90 lei după cum
urmează: Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad ( mai şi iunie 2012), 1526 lei
-Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”(aprilie,
mai şi iunie 2012, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2011)
- 3559 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad –Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan”
(mai şi iunie 2012, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2011) - 4123,51 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad pe luna mai 2012 – 1884,39 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.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
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aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel solicită ca de acum încolo să fie
semnate anexele la proiectele de hotărâre prezentate.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru”, 4 consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian
Cristian Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 86/2012 privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea a câte doi
consilieri locali pentru a participa la Adunările săteşti în vederea alegerii delegaţilor
săteşti din cele patru sate aparţinătoare municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că locuitorii satelor care nu au consilieri
locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat
sătesc .
Menţionează că delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local
de o adunare sătească, convocată cu 15 zile înainte de primar.
Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau a
viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărârea consiliului local.
Având în vedere aceste considerente a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a participa la Adunările
săteşti în vederea alegerii delegaţilor săteşti din cele patru sate aparţinătoare municipiului
Brad.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
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Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian solicită domnilor consilieri
să facă propuneri pentru desemnarea consilierilor pentru a participa la Adunările săteşti în
vederea alegerii delegaţilor săteşti din cele patru sate aparţinătoare municipiului Brad.
Doamna Consilier local Răpcău Ancuţa propune ca la Adunarea sătească de la
Valea Brad să participe domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai şi doamna
Consilier local Suciu Angela – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Consilier local Mureş Mihai propune ca la Adunarea sătească de la
Mesteacăn să participe domnul Consilier local Incău Mircea şi doamna Consilier local
Răpcău Ancuţa – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Consilier local Mureş Mihai propune ca la Adunarea sătească de la
Ţărăţel să participe domnul Consilier local Hărăguş Ioan şi domnul Consilier local
Podaru Vasile – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu propune ca la Adunarea sătească
de la Ruda Brad să participe domnul Consilier local Mureş Mihai şi domnul Consilier
local Duşan Gheorghe Adrian – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, Domnul preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru”, 4 consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian
Cristian Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 87/2012 privind
desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a participa la Adunările săteşti în
vederea alegerii delegaţilor săteşti din cele patru sate aparţinătoare municipiului
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-catolică” în Brad str. Cloşca nr. 10.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.9644/05.07.2012 al Biroului Urbanism Amenajarea teritoriului, Investitii prin care se
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-Catolică” în Brad str.
Cloşca nr. 10, conform Proiectului nr. 575/2011 întocmit de C&M GEPROTIM SRL
BRAD prin arh. Cornel Cring, a Avizului tehnic nr. 8/1/6236 din 15.05.2011 al Comisiei
locale de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a Raportului consultării
populaţiei cu privire la Planul Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-Catolică” în Brad str.
Cloşca nr. 10, Avizul favorabil nr.30/2012 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului
şi urbanism a Consiliului Judetean Hunedoara, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic Zonal.
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Menţionează că beneficiarul proiectului este Episcopia Română Unită cu Roma
Greco - Catolică de Lugoj Parohia Greco –Catolică Brad, iar obiectivul urmează a fi
realizat în municipiul Brad str. Cloşca nr. 10.
În articolul 4 al prezentului proiect de hotărâre a propus revocarea H.C.L.
nr.61/30.05.2012 întrucât avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
a Consiliului Judeţean Hunedoara a fost emis doar cu data de 28.06.2012.
Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Kiszely Fabus Tiberiu precizează că în urma analizării
celor două proiecte de hotărâre, documentaţia întocmită din punct de vedere al unui
avizator este în regulă, dar, din punctul dumnealui de vedere, aceste documentaţii nu
cuprind toate elementele esenţiale, sunt un pic superficiale precizând că de acum încolo
ar trebui să fim mai riguroşi la aprobarea unor astfel de documentaţii.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că trebuie rezolvată problema parcărilor
la ambele biserici şi mai trebuie rezolvată şi problema Capelei, că, trebuie cuprinşi bani
în bugetul anului viitor pentru achiziţionare de terenuri.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului
Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi
„pentru”, 1 abţinere (Hărăguş Ioan) şi 4 consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel,
Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea
nr.88/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-catolică”
în Brad str. Cloşca nr. 10.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ,,Spaţiu comercial PENY MARKET” în Brad str. Vânătorilor nr.
vechi 56, nr. nou 62.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.9758/10.07.2012 al Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Investiţii prin care se
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spaţiu comercial PENY MARKET” în
Brad, str. Vânătorilor, nr. vechi 56, nr. nou 62, conform Proiectului nr. 599/2012
întocmit de C&M GEPROTIM SRL BRAD prin arh. Cornel Crîng, a Avizului tehnic
nr.38/2/8357/23.05.2012 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe
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lângă Consiliul local Brad, a Raportului consultării populaţiei cu privire la Planul
Urbanistic Zonal ,,Spaţiu comercial PENY MARKET” în Brad str. Vânătorilor, nr.
vechi 56, nr. nou 62, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
acestui Plan Urbanistic Zonal.
Menţionează că beneficiarul proiectului este SC REWE PROJEKTENWIKLUNG
România SRL., iar obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad, str. Vânătorilor,
nr. vechi 56, nr. nou 62.
Domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
Consilier local Duşan Gheorghe Adrian
dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului
Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţăDuşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru”, 4 consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian
Cristian Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 89/2012 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spaţiu comercial PENY MARKET” în Brad
str. Vânătorilor nr. vechi 56, nr. nou 62
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea terenului
proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor
proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 – republicată
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea domnului
Vârtei Graţian nr. 9000/20.06.2012, prin care susnumitul solicită trecerea terenului în
suprafaţă de 704 mp. proprietatea Statului român atribuit în folosinţă veşnică prin
Decizia Consiliului Popular Brad nr. 40/1958, domnului Vârtei Simion - decedat (tatăl
lui Vârtei Graţian) ca lot de casă, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus trecerea acestei suprafeţe de teren din proprietatea Statului român în proprietatea
susnumitului.
Menţionează că terenul în suprafaţa de 704 mp., identificat topografic prin CF nr.
62766, nr. top. 5514/b/2/3/2/b este în proprietatea Statului Român şi a fost atribuit în
folosinţă veşnică prin Decizia Consiliului Popular Brad nr. 40/1958 domnului Vârtei
Simion - decedat (tatăl lui Vârtei Graţian) ca lot de casă.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
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cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţăDuşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr.90/2012 privind trecerea
terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea
actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 –
republicată.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad str. Dacilor.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
9767/06.07.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că s-a reziliat contractul de
închiriere nr. 18.909/03.12.2010 al doamnei Filipaş Georgeta - Adelina deţinătoarea
apartamentului nr. 15, din blocul, ANL 2010, scara B, etaj II str. Dacilor, rămânând
apartamentul vacant, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea
acestei locuinţe.
Menţionează că repartizarea locuinţei se face în baza Hotărârii Consiliului local
Brad nr.74/2012 privind reactualizarea Listei de priorităţi ANL pe anul 2012 în vederea
repartizării unor locuinţe tinerilor în vârstă de până la 35 de ani.
Totodată reaminteşte domnilor consilieri că pe Lista de priorităţi aprobată prin
HCL nr. 74/2012 două dosare au întrunit un punctaj de 44 de puncte, din care un dosar a
fost soluţionat în şedinţa Consiliului local din luna iunie 2012, cel rămas este dosarul
domnului Asmarandi-Copos Gheorghiţă- Cristinel, poziţia 34 din Listă.
Faţă de cele de mai sus a propus repartizarea acestui apartament liber domnului
Asmarandi – Copos Gheorghiţă – Cristinel.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat.
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Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat
(Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 91/2012 privind repartizarea
unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad str. Dacilor .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinţă
gratuită a unui spaţiu situat în Brad str. Independenţei – clădire anexă – Casa de
Cultură Brad
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că urmare a cererii înregistrată la
Primăria municipiului Brad sub nr. 10419/24.07.2012 a Asociaţiei Profesională Munţii
Apuseni prin care solicită un spaţiu pentru amenajarea sediului asociaţiei susmenţionate,
a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în folosinţă gratuită a
spaţiului în suprafaţă de 50,23 mp. situat în Brad str. Independenţei – clădire anexă - Casa
de Cultură Brad .
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus darea în folosinţă gratuită a
spaţiului până la data de 01.08.2013 prin încheierea unui contract de comodat cu
posibilitatea prelungirii acestuia anual prin act adiţional, iar în articolul 3 al proiectului de
hotărâre a propus suportarea cheltuielilor pentru utilităţi de către Asociaţia Profesională
Munţii Apuseni.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în perioada 13-16.09.2012 va avea loc
un simpozion pe teme geologice, perioadă în care se va deschide şi Muzeul Aurului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 92/2012 privind darea în
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folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad str. Independenţei – clădire anexă –
Casa de Cultură Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind suplimentarea sumei
alocate din bugetul municipiului Brad, Clubului Sportiv ,,Armata Aurul” Brad
pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2012
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
44/25.06.2012 a Clubului Sportiv „Armata Aurul” Brad prin care solicită acordarea
sumei de 20 mii lei pentru continuarea activităţii sportive în a doua jumătate a anului
2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus suplimentarea sumei
alocate din bugetul municipiului Brad.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr.93/2012 privind suplimentarea
sumei alocate din bugetul municipiului Brad, Clubului Sportiv ,,Armata Aurul”
Brad pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2012
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind suplimentarea sumei
alocate din bugetul municipiului Brad, Asociaţiei Sportive ,,Metalul” Crişcior
pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2012.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
83/10.07.2012 a Asociaţiei Sportive „Metalul” Crişcior prin care solicită acordarea
sumei de 10 mii lei pentru continuarea activităţii sportive în a doua jumătate a anului
2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus suplimentarea sumei
alocate din bugetul municipiului Brad.
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Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 13 /2012 privind suplimentarea
sumei alocate din bugetul municipiului Brad, Asociaţiei Sportive ,,Metalul” Crişcior
pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea art. 1 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2012 privind trecerea unor imobile din
proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani - Exploatarea Minieră
Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Domnul Preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului Primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că urmare adresei nr. 2663 /10.07.2012
transmisă de către CNH Petroşani SA a procedat la reanalizarea HCL nr. 69/2012 precum
şi a actelor care au stat la baza adoptării acesteia. Cu această ocazie a constatat
strecurarea unei erori materiale în cuprinsul art. 1 al hotărârii, motiv pentru care a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea acestuia în sensul înlocuirii
expresiei „trecerea cu plată” cu expresia „trecerea sub forma dare în plată”.
Domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că procedura de „trecerea sub forma de
dare în plată” este extrem de greoaie dar trebuie începută. Mai menţionează că în cursul
săptămânii trecute a purtat o discuţie cu directorul SC Conversmin SA Bucureşti şi
acesta i-a precizat că doreau să dărâme aceste clădiri, dar trebuie să se trimită urgent
hotărârea adoptată în această şedinţă.
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Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 95 /2012 pentru modificarea
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2012 privind trecerea unor imobile din
proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani - Exploatarea Minieră
Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 34/2012 privind aprobarea componenţei Unităţii locale
de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Dispoziţia nr.
488/09.07.2012 privind numirea doamnei Bora Carmen Irina în funcţia publică de
conducere de Secretar al municipiului Brad precum şi numirea domnului Suciu Ovidiu
în funcţia de Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad în data de 25.07.2012
se impune modificarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor
transmisibile la animale, sens în care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 34/2012 prin care s-a constituit
de fapt această comisie.
Domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 96/2012 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 34/2012 privind aprobarea componenţei
Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 106/2011 privind înfiinţarea comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului Primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniţiator.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Dispoziţia nr.
488/09.07.2012 privind numirea doamnei Bora Carmen Irina în funcţia publică de
conducere de Secretar al municipiului Brad se impune înlocuirea în Comisia de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad, a doamnei Galea
Mirela, cu doamna Bora Carmen Irina, precum şi înlocuirea domnului Oprian Dragoş
sublocotenent la Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara cu domnul sublocotenent
Dumitrache Dragoş, conform adresei nr. 1719769/06.07.2012.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 106/2011 prin care s-a constituit de fapt
această comisie.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian
Serafim, Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea nr. 97/2012 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2011 privind înfiinţarea comisiei de
avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 10442/25.07.2012 a
consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului local al municipiului
Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul local al
municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa domnilor consilieri
procesele aflate pe rolul instanţelor 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: Raport privind activitatea asistenţilor
personali desfăşurată în semestrul I al anului 2012 de care domnii consilieri au luat
act.
Se trece la următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
Nota nr.10558/26.07.2012 a Secretarului Municipiului Brad împreună cu
Precizarea în care invederează faptul că în proiectul de hotărâre nr.5 nu a cuprins şi cele
două solicitări ale Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad în scopul decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice aferente perioadei septembrie 2010iunie 2011. Menţionează că a constatat următoarele neconformităţi:
- cererile personalului didactic nu sunt aprobate, în prealabil de către directorul
unităţii de învăţământ;
- aceste cereri au fost discutate în şedinţa Consiliului de administraţie din data de
10.05.2012 şi au fost respinse motivat de încheierea anului bugetar;
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- referitor la dosarul depus sub nr. 9908/11.07.2012 în scopul decontării
cheltuielilor de transport aferente lunii iunie 2012 cu o majorare de 8% precizează că
această solicitare nu este întemeiată deoarece în drept, se invocă prevederile art.3 din
OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
care face referire la Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, act
normativ ABROGAT.
Doamna Consilier local Suciu Angela precizează că aceste cereri au fost prezentate
în Consiliul de Administraţie, iar în urma analizării au decis că nu vor mai plăti retroactiv
şi drept urmare au fost respinse.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar tebui să i se
solicite doamnei Onc Maria o declaraţie prin care să motiveze de ce nu a depus cererea
până acum şi solicită doamnei secretar să comunice unităţilor şcolare o adresă pentru a
veni lunar cu solicitările pentru decontul navetei cadrelor didactice aşa cum prevăd
actele normative în vigoare.
Referatul nr. 9149/11.07.2012 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului,
investiţii pentru emiterea acordului de principiu al Consiliului local Brad în vederea
amplasării unui container de telecomunicaţii pe un teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Brad prin care se propune amplasarea containerului, cu echipamentul
aferent, pe proprietatea privată a municiiului Brad, situat în spatele barului proprietatea
SC Complex Copy SRL şi digul râului Crişul Alb de care domnii consilieri au luat act şi
în urma discuţiilor purtate, au propus compartimentului de specialitate să solicite
precizări suplimentare referitoare la servitutea de trecere, la gradul de zgomot şi să
prezinte o situaţie similară, cu alte locaţii, unde sunt amplasate astfel de containere de
telecomunicaţii.
Referatul nr.10371/24.07.2012 al Compartimentului autorizare, monitorizare,
control transport public local, transport în regim de taxi şi de închiriere prin care
propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de transport
persoane în regim de închiriere (RENT CAR) de care domnii consilieri au luat act şi dau
aviz favorabil în vederea întocmirii documentaţiilor necesare şi iniţierea unui proiect de
hotărâre pentru aprobarea înfiinţării acestui serviciu.
Adresa nr.9493/02.07.2012 a Parohiei Ortodoxe Valea Brad prin care solicită un
sprijin financiar care să fie repartizat din bugetul local al municipiului Brad pentru
executartea unor lucrări de reparaţii la Casa Parohială Valea Bradului, de care domnii
consilieri au luat act şi sunt de acord cu acordarea unui sprijin financiar, în măsura în
care bugetul local permite.Mai mult, domnul Primar Florin Cazacu, menţionează că a
asigurat deja sprijin în vederea reabilitării cu anumiţi agenţi economici pentru anumite
genuri de lucrări la acest imobil.
.
Adresa nr. 17/10.07.2012 a Partidului Poporului Dan Diaconescu Organizaţia Locală Brad prin care solicită un spaţiu pentru sediul partidului de care
domnii consilieri au luat act şi sunt de acord cu cele solicitate, urmând a identifica o
locaţie în acest sens, cu precizarea că în momentul de faţă nu este nici un spaţiu
disponibil.
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Adresa nr.3942/16.07.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită
aprobarea transmiterii solicitării de înfiinţare a unui cabinet de reumatologie în cadrul
Spitalului municipal Brad către Ministerul Sănătăţii de care domnii consilieri au luat act
şi sunt de acord cu cele solicitate.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită domnului manager care este prezent în sală
să prezinte Consiliului local o situaţie cu evoluţia bolilor despre care fac referire în adresa
prezentată . Mai precizează că ar trebui să se gândească extinderea Secţiei de Urgenţe în
sensul construirii unui salon de triaj a cazurilor care intră în Urgenţă.
Adresa nr. 236/20.07.2012 a Societăţii Cooperativa ,,HOREA” Brad prin care
solicită autorităţii locale acceptul de a prelua în administrare a imobilului situat în Brad,
str. Vânătorilor, nr. 5, judeţul Hunedoara, identificat5 prin CF nr. 62024 Brad, nr. top
6581/78/A compus din teren în suprafaţă de 513 mp şi construcţie P +1E. În urma
analizării domnii consilieri au constatat că Horea Societate Cooperativă deţine în
proprietate imobilul mai sus identificat, imobil aflat sub sechestrul Administraţiei
Financiare Brad ca urmare a datoriilor existente către bugetul general consolidat al
statului, iar, conform procedurii de „dare în plată” , după stingerea datoriilor către bugetul
statului şi preluarea bunului imobil în domeniul public al statului, la solicitarea
administraţiei publice locale, există posibilitatea preluării în domeniul public al statului şi
administrarea Consiliului local Brad. Domnii consilieri au luat act şi sunt de acord cu cele
solicitate.
Adresa nr. 10418/24.07.2012 a Fundaţiei Auraria Barza Brad prin care
solicită aprobarea schimbării de sediu în spaţiul solicitat spre închiriere de către
ASOCIAŢIA Profesională Munţii Apuseni şi anume în imobilul clădire situat în curtea
Casei de Cultură Brad. Domnii consilieri au luat act şi sunt de acord cu cele solicitate.
Cererea nr. 8803/14.06.2012 a doamnei Cioara Andreea Maria prin care
solicită aprobarea amplasării unui dozator de lapte adiacent imobilului proprietatea SC
RELCOM SRL BRAD lângă dozatorul de îngheţată. Domnii consilieri au luat act şi sunt
de acord cu cele solicitate.
Cererea nr. 10454/25.07.2012 a domnului Tabac Theodor Andrei prin care
solicită Consiliului local un aviz de principiu pentru închirierea terenului aferent treptelor
şi aleei de acces cu lăţimea de 1,0 m în vederea schimbării destinaţiei ap. 42, sc4 din Bl.
10 de pe str. Aleea Poştei în spaţiu comercial cu obiect de activitate vânzare piese pentru
tractoare şi utilaje agricultură şi zootehnie. Domnii consilieri au luat act şi sunt de acord
cu cele solicitate.
Adresa nr. 645/2012 a Palatului Copiilor Deva prin care informează că în
perioada 31 iulie – 6 august 2012 se desfăşoară în judeţul Hunedoara cea de-a XIII–a
ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica”,
organizat de Palatul Copiilor Deva, sub coordonarea Domnului Director, profesor
Dumitru Lăsconi. Se solicită aprobarea paradei portului, cântecului şi a dansului popular
şi prezentarea unui spectacol din cadrul festivalului, la Brad, în data de 4 august 2012
între orele 18.30 şi 21.30, cu precizarea că la acţiune participă în jur de 250 de artişti. În
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acest sens se solicită a se lua măsurile ce se impun pentru siguranţa deplasării grupurilor
participante la paradă şi spectacol.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită doamnei Secretar Bora Carmen Irina să
trimită Poliţiei Brad o adresă prin care să le solicite asigurarea siguranţei deplasării, ba,
mai mult menţionează că va trebui să le asigure şi o masă . Domnii consilieri au luat act
de cele prezentate şi sunt de acord cu cele solicitate.
Adresa nr. 10643/30.07.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA” prin care ni se aduce la cunoştinţă că AGA a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” întrunită în
şedinţa din data de 25.07.2012, a aprobat modificarea preţului pentru apa potabilă şi a
tarifului pentru canalizare-epurare începând cu data de 01.09.2012, conform avizelor
privind modificarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare pentru SC APA PROD SA Deva, emise de Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Noile preţuri sunt cele
aprobate prin HCL nr.12/2012 a AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
PREST HUNEDOARA” şi anume:
la apă potabilă: 3,63 lei/mc pentru populaţie, inclusiv TVA;
2,93 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv TVA;
la canalizare-epurare: 1,57 lei/mc pentru populaţie, inclusiv TVA;
1,27 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv TVA.
Domnii consilieri au luat act de cele prezentate.
20. Diverse
Domnul Consilier local Mureş Mihai precizează că este imperios necesară
achiziţionarea de terenuri în municipiul Brad. Menţionează că domnul deputat Nistor
Laurenţiu a promis că va obţine fonduri pentru construirea unui Bloc ANL în municipiul
Brad dacă vom dispune de teren.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că terenul este identificat, este situat în
zona „Peste Luncoi” şi urmează să fie parcelat când vom dispune de banii necesari.
Domnul Consilier local Mureş Mihai solicită să se ia măsuri în vederea demolării
„căsuţei mici” din incinta Casei de Cultură care a devenit un focar de infecţie, a solicitat
să se ia măsuri şi în ceea ce priveşte uşa din spatele Bibliotecii, în sensul desfiinţării şi
zidirii acesteia pentru acelaşi motiv.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, această „căsuţa mică” din incinta
Casei de Cultură poate fi amenajată şi ca sediu de partid .
În continuare domnul Primar Florin Cazacu înmânează fiecărui consilier câte o
carte „Drumeţii prin amintiri” a domnului Pârva Ioan.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din
data de 31.07.2012.
Brad, 31.07.2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUŞAN GHEORGHE ADRIAN

SECRETAR
BORA IRINA -CARMEN
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Adresa nr. 645/2012 a Palatului Copiilor Deva prin care informează că în perioada 31
iulie – 6 august 2012 se desfăşoară în judeţul Hunedoara cea de-a XIII–a ediţie a
Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica”, organizat de
Palatul Copiilor Deva, sub coordonarea Domnului Director, profesor Dumitru Lăsconi.
Se solicită aprobarea paradei portului, cântecului şi a dansului popular şi
prezentarea unui spectacol din cadrul festivalului, la Brad, în data de 4 august 2012 între
orele 18.30 şi 21.30, cu precizarea că la acţiune participă în jur de 250 de artişti. În acest
sens se solicită a se lua măsurile ce se impun pentru siguranţa deplasării grupurilor
participante la paradă şi spectacol.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită doamnei Secretar Bora Carmen Irina să
trimită Poliţiei Brad o adresă prin care să le solicite asigurarea siguranţei deplasării, ba,
mai mult menţionează că va trebui să le asigure şi o masă . Domnii consilieri au luat act
de cele prezentate şi sunt de acord cu cele solicitate.
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R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD
Brad, 335200, str. Republicii nr. 18

telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

Nr._______/________2012

Către,

Poliţia municipiului Brad

Urmare adresei nr. 645/2012 a Palatului Copiilor Deva, vă informăm că în data de
4 august 2012 între orele 18.30 şi 21.30 va avea loc în municipiul Brad, parada portului,
cântecului şi a dansului popular precum şi prezentarea unui spectacol în cadrul Ediţiei
a XIII–a a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica”,
organizat de Palatul Copiilor Deva, sub coordonarea domnului Director, profesor Dumitru Lăsconi, sens în care, vă solicităm, să luaţi măsurile ce se impun în vederea
siguranţei deplasării grupurilor participante la paradă şi spectacol.

PRIMAR
FLORIN CAZACU

SECRETAR
BORA CARMEN IRINA
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