
MINUTA
din data 28 ianuarie 2016, cu ocazia şedinţei publice organizată pentru

dezbaterea publică  a proiectului de hotărâre privind aprobarea
BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2016 şi aprobarea CONTULUI
EXECUŢIEI BUGETARE PE ANUL 2015 şi a proiectului de hotărâre

privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL
2016 AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, s-a convocat o dezbatere publică
pe marginea următoarelor proiecte de hotărâre:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL
2016 şi aprobarea CONTULUI EXECUŢIEI BUGETARE PE ANUL 2015
- Proiect de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD - proiecte
de hotărâre iniţiate de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

Au fost respectate prevederile legale privind afişarea anunţului, precizându-
se locurile exacte unde acesta a fost afişat.

La dezbaterea publică din data de 28 ianuarie 2016, organizată în Sala
AGORA a Casei de Cultură, ora 14.00, au participat un număr de aproximativ 50
persoane, dintre care consilieri locali, funcţionari din cadrul Primăriei municipiului
Brad şi cetăţeni ai municipiului. Şedinţa a fost condusă de Ionel Daniel Adam,
consilier local, preşedinte de şedinţă care dă cuvântul domnului Primar,  Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI
LOCAL PENTRU ANUL 2016 şi aprobarea CONTULUI EXECUŢIEI
BUGETARE PE ANUL 2015 precum şi pentru a prezenta expunerea  de  motive
în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru iniţierea proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 a luat în
considerare adresa nr. 33.284/31.12.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Hunedoara, prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 8.435 mii lei
din TVA şi 349 mii lei din cotele defalcate de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului.

De asemenea a ţinut cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara prin
care s-a alocat Municipiului Brad suma de 500 mii lei.

Faţă de cele de mai sus propune aprobarea  bugetului Municipiului Brad pe
anul 2016 la venituri în sumă de 22.068 mii lei,  la care se adaugă excedentul
bugetar în sumă de 2.132,66 mii lei  din care 558, 87 mii lei excedentul anului
2014 şi 1.573,79 mii lei excedentul anului 2015 şi la cheltuieli în sumă de
24.200,66 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 2  după cum urmează:

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 sunt cele prevăzute în
Anexa nr. 1 şi se compun din :

- impozit pe venit………………………………………………   133 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit…………………………   8.518 mii

lei



- impozite şi taxe de proprietate…………………………… 1.990,30 mii lei
- sume defalcate din TVA…………………………………… 8.616 mii lei
- taxe pe servicii specifice……………………………………… 0,5 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

pe desfăşurarea de activităţi……………………………… 1.306,20 mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale…………………………………… 128 mii lei
- venituri din proprietate………………………………………..  606 mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi…………….296,70 mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise………  109 mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări………………………………    279 mii lei
- diverse venituri……………………………………………… 14,10 mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri………………………. 9,2 mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat……………………………  62 mii lei

TOTAL………………………………………………  22.068 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 sunt cele prevăzute

în Anexa nr. 2 şi se compun din :
- autorităţi  publice şi acţiuni externe……………………. 3.136 mii lei
- alte servicii publice generale……………………………. 170 mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………. 270 mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională……………………. 595,30 mii lei
- învăţământ…………………………………………………6.778 mii lei
- sănătate……………………………………………………504 mii lei
- cultură, recreere şi religie  ………………………………. 1254 mii lei
- asigurări şi asistenţă socială…………………………… 2.712 mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  ……………….. 3013,80 mii lei
- protecţia mediului ……………………………………………… 590 mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă…………. 200 mii lei
- combustibil şi energie………………………………………2.607,56 mii lei
- transporturi……….……………………………….                  2.370 mii lei

TOTAL…………………………………………… 24.200,66 mii lei
Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă

2.452,66 mii lei, din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de
investiţii conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi
Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi al Grădiniţei cu
Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2016 în sumă de 377 mii lei atât
la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere,
Han Piaţă şi Obor Brad  şi al veniturilor obţinute din valorificare lemn pe anul
2016   în sumă de 310 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr.
6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul creditelor interne în sumă de 3.000 mii lei, atât la venituri
cât şi la cheltuieli.

Se aprobă estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2017-2019,
conform Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Bogdan Mihai
Ştefan 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, Mihai Mureş, 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, Vasile Podaru, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar dori să facă un scurt
comentariu pe marginea bugetului care este foarte dezechilibrat între venituri şi
cheltuieli.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că în anul 2016 la capitolul venituri
avem o sumă de 22 mii lei, cu o diferenţă în minus de 12 mii lei faţă de anul 2015.
Menţionează că bugetul de anul acesta este foarte mic, iar singura şansă o
constituie fondul de rulment de anul trecut care  va permite derularea unei părţi din
investiţiile propuse. Mai arată faptul că în a doua parte a anului 2016 s-ar putea să
se rectifice bugetul de stat, ceea ce ar ajuta şi bugetul Municipiului Brad.

De asemenea, domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că şi intrarea în
vigoare a noului Cod Fiscal la data de 01.01.2016 a creat multe probleme şi a dus
la acest dezechilibru bugetar.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că aşa cum era de
aşteptat acest subiect referitor la bugetul Municipiului Brad prezintă un interes
aparte faţă de alte subiecte care sunt supuse dezbaterii Consiliului Local.

Dumnealui arată că a participat la toate dezbaterile din comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Brad şi ca urmare în plenul şedinţei ordinare nu
ar mai trebui reiterate discuţiile purtate pe marginea bugetului, dar doreşte să
precizeze că într-adevăr pornirea bugetară din anul 2016 pentru municipiul Brad
este foarte defavorabilă, fiindcă este cu 30% mai mică decât cea de anul trecut.
Menţionează că anul 2015 a fost cel mai bun an din ultimii 10 ani, dovadă în acest
sens fiind excedentul bugetar materializat în fondul de rulment care va permite să
fie acoperite lucrările în derulare şi jumătate din investiţiile prognozate a se
desfăşura în acest an.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, mai arată că totuşi şi în acest an se
va aduce un plus de venituri la bugetul Municipiului Brad din exploatarea
forestieră de care dispune municipiul.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că deşi dânsul
nu face parte din Comisia  de studii economice, prognoze, buget, finanţe, totuşi a
studiat proiectul de buget al Municipiului Brad, a constatat că bugetul este mai mic
în anul 2016 decât în anul 2015, dar totuşi insistă să se aloce o sumă de bani pentru



reparaţii la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad, mai precis la terenul de baschet
şi la sala de sport, atâta timp cât există prevedere bugetară pentru terenul de sport
din Cartierul Micro 1 Brad.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, menţionează că solicită
ordonatorului principal de credite, să introducă pe lista de investiţii reparaţiile la
terenul de baschet şi la sala de sport a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad,
pentru că dânsul crede că datorită tradiţiei, Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad
trebuie să fie primul care să beneficieze de un teren de baschet unde să se poată
organiza concursuri chiar şi de nivel judeţean.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă există
prevedere bugetară pentru subvenţie la păcură pentru anul 2016.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că pentru subvenţia la păcură
este prevăzută o sumă de 2 mld. lei la care se adaugă creditul care este neatins.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în ce priveşte reparaţiile la
terenul de baschet şi la sala de sport a  Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad a
discutat cu domnul director Ovidiu Suciu exact pe această temă.

Domnul director, Ovidiu Suciu, al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
arată că în anul 2016 terenul de baschet va fi renovat în totalitate, iar în sala de
sport se va pune suprafaţă sintetică, investiţiile urmând să se facă din veniturile
proprii ale colegiului.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul
de hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
4/2016 privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016.

Punctul nr. 6 pe ordinea de zi a fost Proiectul de hotărâre privind  aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL
BRAD.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa  nr.
713/11.01.2016 a Spitalului Municipal Brad, se înaintează spre aprobare bugetul de
venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2016, avizat de către Consiliul de
administraţie.

La întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele prognozate a fi încasate
din contractatele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara
Deva  pe baza contractelor în anul 2016, veniturile prognozate a fi încasate în anul
2016 din contractele încheiate cu  Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara - Deva



din sume alocate de la bugetul de stat - acţiuni, din  sumele prognozate a fi încasate
de la bugetul local în anul 2016 pentru SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE –
Compartiment Primire Urgenţe (CPU) prin extindere Spital Municipal Brad – 66,2
mii lei precum şi din  veniturile prognozate a fi încasate din prestări servicii la
cerere în anul 2016 şi din concesiuni şi închirieri în anul 2016.

Precizează că veniturile Spitalului Municipal Brad pe anul 2016 se stabilesc
în sumă de 13.628.00 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele
anului 2015 în sumă 45.801,04 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului
Municipal Brad se stabilesc în sumă de 13.673.80  mii lei.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Bogdan Mihai
Ştefan 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, Mihai Mureş, 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, Vasile Podaru, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul consilier local, Dorel Ştefan Leaha, întreabă unde se situează
prognoza acestui an faţă de realizatul anului trecut la Spitalul Municipal Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, precizează că domnul
director economic al Spitalului Municipal Brad nu este prezent la şedinţă astfel că
nu are cine să răspundă la întrebare.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în anul 2016, administraţia
publică locală Brad derulează investiţii la Compartimentul Unitatea Primire
Urgenţe a Spitalului Municipal Brad prin cofinanţare.

De asemenea,  domnul Primar, Florin Cazacu, arată că în prezent Spitalul
Municipal Brad depinde de contractul cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate,
care se va încheia în luna aprilie 2016. Menţionează de asemenea că anul trecut
Spitalul Municipal Brad a realizat şi economie la cheltuielile cu căldura.

Domnul consilier local, Viorel Băda, mulţumeşte administraţiei publice
locale, respectiv Primarului şi Consiliului Local, pentru sprijinul acordat Spitalului
Municipal Brad în această perioadă când Spitalul Municipal Brad nu este în relaţii
contractuale foarte bune cu  Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, instituţie
care de câte ori vine în control aplică amenzi consistente care diminuează bugetul
spitalului.

Domnul consilier local, Viorel Băda, precizează că prin aparatura medicală
cu care va fi dotat spitalul  şi eventual prin numărul medicilor noi care speră că vor
veni, la Spitalul Municipal Brad va creşte şi calitatea actului medical.



Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi,  respectiv  17 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul
de hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
5/2016  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.

28.01.2016 Întocmit,
Monica Borza


