JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat azi 19.06.2008 cu ocazia şedinţei de constituire a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de constituire a
Consiliului local s-a fãcut în data de 16.06.2008 prin Ordinul Prefectuilui nr.287/10.06.2008
pentru data de 19 iunie 2008, ora 14,oo, conform art.30, al.1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001- republicată.
Ordinea de zi a şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Brad a fost
adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la sediul Primãriei
municipiului Brad precum şi la cele douã panouri de afişaj din municipiul Brad şi a fost
următoarea :
1.Alegerea comisiei de validare.
2.Validarea mandatelor consilierilor aleşi.
3.Depunerea jurământului de către consilieri.
4.Constituirea Consiliului local al municipiului Brad.
5.Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Brad.
6.Prezentarea validării alegerii primarului municipiului Brad.
7.Depunerea jurământului de către primarul municipiului Brad.
8.Alegerea viceprimarului municipiului Brad.
9.Aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate
Consilierilor aleşi la alegerile locale din data de 1 iunie 2008 li s-au înmânat invitaţiile
în data de 16.06.2008 conform tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în
parte la primirea invitaţiei.
La şedinţã au fost prezenţi 17 consilieri aleşi (Bereş Gheorghe Aurel –P.S.D, Circo
Aurel Vasile-P.S.D.,Ciur Gheorghe-P.S.D., Chiş Alexandra –P.S.D., Costina Ionel ZenoP.S.D., Duşan Gheorghe Adrian-P.S.D., Groza Liviu – P.S.D., Hărăguş Marin Constantin –
P.S.D., Leaha Ştefan Dorel –P.S.D., Kiszely Fabius-Tiberiu-P.S.D., Mureş Mihai-P.S.D.,
Oprişa Ioan Florin - P.D-L, Podaru Vasile -P.S.D., Potecă Vasilică - P.N.L., Răpcău Ancuţa
Florentina – P.S.D., Stefan Bogdan Mihai - P.N.L., Uibariu Maria Lăcrămioara – P.D.-L).
Au participat la şedinţă doamna Pavel Iuliana– delegatul Prefectului Judeţului
Hunedoara, domnul Cazacu Florin - validat primar al municipiului Brad de către Judecătoria
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Brad şi doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad. În calitate de invitaţi au
participat majoritatea conducătorilor de instituţii şi societăţi comerciale , angajaţi ai
Primăriei municipiului Brad precum şi un număr mare de cetăţeni ai municipiului Brad.
Doamna consilier juridic Pavel Iuliana - delegatul Prefectului Judeţului Hunedoara,
deschide şedinţa de constituire a Consiliului local al municipiului Brad, îi felicită atât pe
domnii consilieri locali cât şi pe domnul primar Florin Cazacu pentru faptul că au fost aleşi
dă citire Ordinului Prefectului Judeţului Hunedoara nr.287/10.06.2008, precizează că în
conformitate cu prevederile art.30, al.2, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
- republicată trebuie să fie prezenţi cel puţin 2/3 din numărul consilierilor aleşi şi datorită
faptului că sunt prezenţi 17 consilieri din cei17 declară şedinţa legal constituită.
Doamna consilier juridic Pavel Iuliana precizează că la alegerile locale din data de
01.06.2008 din municipiul Brad din cei 14954 de alegători înscrişi în listele electorale s-au
prezentat la urne un număr de 7804 alegători, ceea ce reprezintă un procent de 52,19%.
În continuarea şedinţei doamna consilier juridic Iuliana Pavel îl invită pe cel mai în
vârstă consilier în persoana domnului Costina Ionel Zeno şi pe doi dintre consilierii mai
tineri (Răpcău Ancuţa Florentina şi Ştefan Bogdan Mihai) care să-l asiste în conducerea
lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Brad să prezinte proiectul
ordinii de zi.
Totodată precizează că în sală este prezent şi domnul Rogoveanu Ion de la Judecătoria
Brad pe care îl invită să ocupe loc în prezidiu pentru a da citire Sentinţei de validare a
primarului la punctul 7 din ordinea de zi.
Domnul preşedinte de vârstă – Costina Ionel Zeno, prezintă proiectul ordinii de zi.
1.Alegerea comisiei de validare.
2.Validarea mandatelor consilierilor aleşi.
3.Depunerea jurământului de către consilieri.
4.Constituirea Consiliului local al municipiului Brad.
5.Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Brad.
6.Prezentarea validării alegerii primarului municipiului Brad.
7.Depunerea jurământului de către primarul municipiului Brad.
8.Alegerea viceprimarului municipiului Brad.
9.Aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate
Domnul preşedinte de vârstă întreabă dacă sunt completări la proiectul ordinii de zi.
Nefiind completări domnul preşedinte de vârstă supune spre aprobare proiectul ordinii de zi
în forma prezentată - care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea punctului privind Alegerea comisiei de validare a mandatelor
consilierilor aleşi la data de 1 iunie 2008.
Domnul preşedinte de vărstă îi invită pe domnii consilieri să facă propuneri privind
componenţa comisiei de validare, precizând că în conformitate cu prevederile art.31, al.2
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comisia de validare poate fi formată din 5 consilieri şi funcţionează pe întreaga durată a
mandatului Consiliului local.
În acest context se fac următoarele propuneri:
-domnul consilier Circo Aurel Vasile propune ca din comisia de validare să facă parte
domnul consilier Mureş Mihai
-domnul consilier Hărăguş Marin Constantin propune ca din comisia de validare să facă
parte domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu
-domnul consilier Podaru Vasile propune ca din comisia de validare să facă parte domnul
consilier Duşan Gheorghe Adrian.
-domnul consilier Oprişa Florin Ioan propune ca din comisia de validare să facă parte
doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara;
-domnul consilier Ştefan Bogdan Mihai propune ca din comisia de validare să facă parte
domnul consilier Potecă Vasilică.
Domnul preşedinte de vârstă supune spre aprobare fiecare propunere în parte şi cu
unanimitate de voturi se aprobă propunerile făcute.
Domnul preşedinte de vârstă roagă ca membrii comisiei de validare să-şi aleagă un
preşedinte şi un secretar al comisiei. În urma consultărilor membrii comisiei de validare
aleg pe domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian-preşedinte şi domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu –secretar.
Se supune spre aprobare componenţa comisiei de validare şi cu 17 voturi “pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr.88/2008 privind alegerea
comisiei de validare.
Se trece la dezbaterea următorului punct înscris pe ordinea de zi: Validarea
mandatelor consilierilor aleşi.
Preşedintele de vârstă propune întreruperea lucrărilor şedinţei pe o durată de 30 de
minute, timp necesar comisiei de validare pentru verificarea dosarelor şi întocmirea
Raportului privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 1 iunie 2008 în Consiliul local
al municipiului Brad.
La reluarea lucrărilor domnul preşedinte de vârstă dă cuvântul domnului Duşan
Gheorghe Adrian -preşedinte al comisiei de validare pentru a da citire raportului privind
validarea mandatelor consilierilor aleşi la 1 iunie 2008 în Consiliul local al municipiului
Brad.
Domnul preşedinte al comisiei de validare supune spre aprobare fiecare mandat în
parte în ordine alfabetică (Bereş Gheorghe Aurel, Circo Aurel Vasile, Ciur Gheorghe, Chiş
Alexandra, Costina Ionel Zeno, Duşan Gheorghe Adrian, Groza Liviu, Hărăguş Marin
Constantin, Leaha Ştefan Dorel, Kiszely Fabius Tiberiu, Mureş Mihai, Oprişa Ioan Florin,
Podaru Vasile, Potecă Vasilică, Răpcău Ancuţa Florentina, Ştefan Bogdan Mihai, Uibariu
Maria Lăcrămioara) care sunt aprobate cu câte 16 voturi fiecare (cel în cauză nu votează).
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Se supune spre aprobare validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile din 1
iunie 2008 şi cu 17 voturi “pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului local al municipiului
Brad nr.89/2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 1 iunie 2008 în
Consiliul local al municipiului Brad.
Următorul punct înscris pe ordinea de zi este Depunerea jurământului de către
consilieri.
Domnul preşedinte de vârstă dă cuvântul doamnei Epure Agnes - secretar al
municipiului Brad pentru a da citire textului jurământului rugând auditorul să se ridice în
picioare, după care îi invită pe domnii consilierii în ordine alfabetică, să jure cu mâna pe
Biblie şi Constituţie şi să semneze jurământul în două exemplare din care un exemplar se
înmânează fiecărui consilier.
În urma depunerii jurământului de către fiecare consilier, preşedintele de vârstă
declară legal constituit Consiliul local al municipiului Brad şi cu 17 voturi “pentru”se adoptă
Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr.90/2008 privind constituirea
Consiliului local al municipiului Brad.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi ; Alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local Brad.
Domnul preşedinte de vârstă precizează că pentru buna desfăşurare a lucrărilor
şedinţei Consiliului local al municipiului Brad - legal constituit, este necesară alegerea unui
preşedinte de şedinţă, care să conducă în continuare lucrările acestei şedinţe.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune ca domnul consilier Costina Ionel Zeno
să conducă lucrările şedinţei, propunere ce se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii cu 17 voturi “pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului local
al municipiului Brad nr.91/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Următorul punct înscris pe ordinea de zi este: Prezentarea validării alegerii
primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului judecător Rogoveanu Ion de la
Judecătoria Brad pentru a prezenta sentinţa civilă nr.632/19.06.2008 a Judecătoriei Brad,
rămasă definitivă şi irevocabilă, privind validarea primarului municipiului Brad - domnul
Cazacu Florin.
Se trece la următorul punct privind Depunerea jurământului de către primarul
municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă îl invită pe domnul Cazacu Florin să depună jurământul în
faţa Consiliului local al municipiului Brad, conform prevederilor art.32, alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată.
Domnul Cazacu Florin dă citire jurământului şi îl semnează în cadru festiv.
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Domnul preşedinte de şedinţă îi înmânează conform Statultului aleşilor locali semnul
distinctive de primar, legitimaţia privind calitatea de primar precum şi eşarfa în culorile
drapelului naţional al României.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi: Alegerea viceprimarului municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că viceprimarul se alege din rândul
consilierilor, prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.În acest sens domnii
consilieri sunt invitaţi să facă propuneri pentru viceprimar în vederea înscrierii acestora pe
Buletinele de vot.
Domnul consilier Mureş Mihai îl propune pe domnul Circo Aurel Vasile.
Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării propunerea făcută de către domnul
consilier Mureş Mihai care este aprobată cu unanimitate de voturi urmând a fi trecut pe
buletinul de vot numele domnului consilier Circo Aurel Vasile.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită o pauză de 10 minute pentru pregătirea
Buletinelor de vot.
Doamna secretar înmânează fiecărui consilier câte un buletin de vot pentru aşi
exprima opţiunea în cabina special amenajată.
În urma numărării voturilor de către comisia formată din preşedintele de şedinţă şi
doamna secretar al municipiului se prezintă procesul –verbal cu privire la rezultatul alegerii
viceprimarului astfel: domnul consilier Circo Aurel Vasile a obţinut 15 voturi “pentru” şi 2
voturi “împotrivă”.
Domnul preşedinte de şedinţă declară viceprimar al municipiului Brad pe domnul
consilier Circo Aurel Vasile care a întrunit majoritatea voturilor consilierilor.
Cu 15 voturi “pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad
nr.92/2008 privind alegerea viceprimarului municipiului Brad.
Următorul punct înscris pe ordinea de zi este: Aprobarea numărului şi a
componenţei comisiilor de specialitate.
Domnul preşedinte de şedinţă precizează că din rândul consilierilor pe durata
mandatului lor Consiliul local trebuie să-şi organizeze comisiile de specialitate pe domenii
de activitate, comisii care vor avea câte 5 membrii fiecare şi prezintă denumirea celor patru
comisii.
1.Comisia de specialitate - studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ.
2. Comisia de specialitate - de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice,protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură.
3.Comisia de specialitate - pentru activităţi ştiinţifice, învătământ, sănătate,
cultură,protecţie socială şi de agrement.
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4.Comisia de specialitate - pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor.
După enumerarea comisiilor de specialitate preşedintele de şedinţă supune votului
deschis nr.şi denumirea comisiilor, aprobându-se cu 16 voturi “pentru”, 1 consilier “lipsă
vot” (Potecă Vasilică) – a părăsit sala.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar al municipiului Brad
pentru a propune componenţa comisiilor de specialitate, tinându-se seama de profesia şi de
locul de muncă al fiecărui consilier.
Domnul viceprimar face propunerile după cum urmează:
Pentru comisia nr.1- Comisia de specialitate-studii, prognoze, economico-sociale,
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ.
- Circo Aurel Vasile
- Leaha Ştefan Dorel
-Bereş Gheorghe Aurel
-Chiş Alexandra
- Uibariu Maria Lăcrămioara
Pentru comisia nr.2 -Comisia de specialitate-de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice,protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură :
-Kiszely Fabius Tiberiu
- Podaru Vasile
- Hărăguş Marin Constantin
-Circo Aurel Vasile
- Oprişa Florin Ioan
Pentru comisia nr.3- Comisia de specialitate - pentru activităţi ştiinţifice, învătământ,
sănătate, cultură,protecţie socială şi de agrement.
- Ciur Gheorghe
-Costina Ionel Zeno
- Răpcău Ancuţa Florentina
- Leaha Ştefan Dorel
-Ştefan Bogdan Mihai
Pentru comisia nr.4 - Comisia de specialitate - pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor.
-Mureş Mihai
-Duşan Gheorghe Adrian
-Groza Liviu
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-Podaru Vasile
-Potecă Vasilică
Se supune spre aprobare propunerea componenţei comisiilor de specialitate făcută
domnului viceprimar Circo Aurel Vasile care se aprobă cu 16 voturi « pentru », 1 consilier
lipsă vot (Potecă Vasilică) – a părăsit sala se adoptă Hotărârea Consiliului local al
municipiului Brad nr.93/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate.
Doamna Pavel Iuliana – delegatul prefectului îi felicită pe cei noi aleşi şi le doreşte în
continuare mult spor în activitate.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile mulţumeşte domnului primar pentru
încrederea acordată, colegilor din Partidul Social Democrat pentru sprijin, domnilor
consilieri care l-au votat precum şi celor 2 consilieri care nu l-au votat promiţând că în
continuare va şti păstreze echidistanţa care îl caracterizează.
Domnul primar Florin Cazacu mulţumeşte tuturor pentru încrederea acordată şi îşi ia
angajamentul ca în viitor alături de domnul viceprimar, de Consiliul local şi de executivul
Primăriei să ducă la îndeplinire obiectivele propuse.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedinţă declară lucrările şedinţei închise.
Brad 19 iunie 2008

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COSTINA IONEL ZENO

SECRETAR
EPURE AGNES

7

8

