ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 04 decembrie 2013, cu ocazia şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a
făcut în data de 04 decembrie 2013 prin Dispoziţia nr. 591/04.12.2013 emisă de
Primarul Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39, alin.4 şi ale art. 68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 04 decembrie 2013.
La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 5 consilieri locali fiind absenţi (Aurel Vasile Circo, Ovidiu Nicolae Jurj,
Fabius Tiberiu Kiszely, Ioana Camelia Mirică, Florin Ioan Străuţ).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad .
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă
şi precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă de
necesitatea rectificării bugetului local în regim de urgenţă pentru a putea deveni
operaţionali banii primiţi în baza Deciziei nr.11/03.12.2013 a Administraţiei Judeţene
a Finanţelor Publice Hunedoara. Suma repartizată prin această decizie pentru
Municipiul Brad este de 12,46 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în scopul achitării obligaţiilor
de plată restante, înregistrate în contabilitatea Spitalului Municipal Brad la data de
30.09.2013, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen–Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia.
În continuare doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, îl invită pe domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha – Ştefan, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, îl
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2013 .
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2013 al Spitalului Municipal Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt
suplimentări la proiectul ordinii de zi.
Nefiind propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
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Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune aprobării Ordinea de zi şi cu 12
voturi „pentru”, se aprobă.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost aprobată.
Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, 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, având în vedere prevederile
OUG nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, a Deciziei
nr.11/03.12.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara şi a
Referatului nr.16581/04.12.2013 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite
şi taxe locale, prin care se propune majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de
68,66 mii lei, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul 2013.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2013 se stabileşte
în sumă de 24.949,09 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma de
68,66 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate
29 mii lei
- 11.02 – sume defalcate din TVA
12,46 mii lei
- 15.02 - taxe pe servicii specifice
0,1 mii lei
-33.02-venituri din prestări servicii şi alte activităţi 12 mii lei
- 35.02 - amenzi, penalităţi şi confiscări
13 mii lei
- 36.02 - diverse venituri
0,6 mii lei
- 42.02 - subvenţii de la bugetul de stat
1,5 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma
de 68,66mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 51.02 – autorităţi publice
2,7 mii lei
- 66.02 – sănătate
12,46 mii lei
- 67.02 – cultură, recreere şi religie
2 mii lei
- 68.02 – asigurări şi asistenţă socială
1,5 mii lei
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi reprezintă
veniturile şi cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ştefan -Dorel Leaha, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi
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„pentru”, 5 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ovidiu Nicolae Jurj, Fabius
Tiberiu Kisyely, Ioana Camelia Mirică, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 138/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad
pe anul 2013.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, 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, având în vedere adresa
nr.8775/04.12.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, ca urmare a majorării
veniturilor, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al Spitalului Municipal Brad cu
suma de 12,46 mii lei.
Precizează că în urma acestei majorări veniturile Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 11.137,54 mii lei, iar cheltuielile în sumă de 11.151,97 mii lei,
cu un deficit care provine de la finele anului 2012 în sumă de 14,43 mii lei.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, 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 membrilor prezenţi, respectiv 7 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi
„pentru”, 5 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ovidiu Nicolae Jurj, Fabius
Tiberiu Kisyely, Ioana Camelia Mirică, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 139/2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte încă o dată domnilor consilieri
locali pentru participare şi-i roagă ca în continuare, în cazul în care va trebui să se
mai rectifice bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brad, să facă tot
posibilul să fie prezenţi la şedinţe.
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha – Ştefan,
declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de
îndată pentru data de 04.12.2013.
Brad, 04.12.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

DOREL LEAHA-ŞTEFAN

CARMEN–IRINA BORA
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