ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 09 ianuarie 2015, 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 09 ianuarie 2015 prin Dispoziţia nr. 6/09.01.2015 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 09 ianuarie 2015.
La şedinţă au fost prezenţi, 15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 2 consilieri locali fiind absenţi (Florin Ioan Străuţ, Angela Suciu).
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
punerea în aplicare a prevederilor Capitolului V pct. 5.13.5 alin.1 lit. b din Normele
Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 aprobate prin
O.M.F.P. nr. 1780/19.12.2014 potrivit căruia „În situaţia în care secţiunea de
funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a
aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local
a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9
ianuarie 2015 inclusiv”.
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, Cristian Serafim Leucian, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, îl
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul
2014 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului pe anul 2013 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
2. Analizarea şi discutarea unor adrese:
- Adresa nr. 619/08.01.2015 a Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu”
Brad;
- Adresa nr. 657/08.01.2015 a Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan”
Brad;
- Adresa nr. 778/09.01.2015 a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de
Colţ” Brad;
- Adresa nr. 780/09.01.2015 a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad;

- Adresa nr. 2/08.01.2015 a Asociaţiei Rotary Club Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
suplimentări la proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită suplimentarea
Nefiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune aprobării Ordinea de zi şi
cu 15 voturi „pentru”, se aprobă.
În continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost aprobată.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului
bugetar pe anul 2014 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului pe anul
2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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, la sfârşitul anului bugetar 2013
a rezultat un excedent bugetar la secţiunea de dezvoltare de 202.600 lei. Acest
excedent a fost reportat pentru anul 2014 şi repartizat pentru acoperirea unor
cheltuieli de investiţii.
Exerciţiul bugetar al anului 2014 s-a încheiat la aceeaşi secţiune de dezvoltare
cu un excedent de 3.255 lei, iar la secţiunea de funcţionare cu un excedent de
555.594,53 lei.
Excedentul rezultat la secţiunea de dezvoltare, în sumă de 3.255 lei nu
compensează excedentul iniţial de 202.600 lei, iar, pentru respectarea Normelor
Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1780/2014 este necesară acoperirea
definitivă a acestuia din excedentul rezultat la secţiunea de funcţionare, prin
transferarea diferenţei în sumă de 199.345 lei.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi legale şi având în vedere
Referatul nr. 563/08.01.2015 al Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acoperirea
definitivă a deficitului bugetar pe anul 2014 a secţiunii de dezvoltare din excedentul
bugetului pe anul 2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 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, Cristian Serafim Lucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru” şi 2 consilieri locali absenţi ( Angela Suciu şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2015 privind acoperirea definitivă a deficitului
bugetar pe anul 2014 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului pe anul
2013.

Punctul nr.2. Analizarea şi discutarea unor adrese:
- Adresa nr. 619/08.01.2015 a Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad,
prin care se solicită avizarea de către Consiliul Local al Municipiului Brad a
Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 al Şcolii Gimnaziale
„Mircea Sântimbreanu” Brad – unitate cu personalitate juridică.
Domnii consilieri locali au analizat cele solicitate şi sunt de acord în
unanimitate cu avizarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 20152016 al Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad.
- Adresa nr. 657/08.01.2015 a Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan”
Brad, prin care se solicită avizarea de către Consiliul Local al Municipiului Brad a
Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 al Şcolii Gimnaziale
„Horea, Cloşca şi Crişan” Brad – unitate cu personalitate juridică;
Domnii consilieri locali au analizat cele solicitate şi sunt de acord în
unanimitate cu avizarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 20152016 al Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
- Adresa nr.778/09.01.2015 a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de
Colţ” Brad prin care se solicită avizarea de către Consiliul Local al Municipiului
Brad a Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 al Grădiniţei
cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad – unitate cu personalitate juridică;
Domnii consilieri locali au analizat cele solicitate şi sunt de acord în
unanimitate cu avizarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 20152016 al Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad.
- Adresa nr. 780/09.01.2015 a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, prin
care se solicită avizarea de către Consiliul Local al Municipiului Brad a Proiectului
Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 al Colegiului Naţional „Avram
Iancu” Brad – unitate cu personalitate juridică;
Domnii consilieri locali au analizat cele solicitate şi sunt de acord în
unanimitate cu avizarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 20152016 al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad.
- Adresa nr. 2/08.01.2015 a Asociaţiei Rotary Club Brad prin care se solicită
acordul de principiu prevăzut în Certificatul de urbanism nr. 57/27.06.2013 cu privire
la amplasarea a 3 panouri de informare cu dimensiunile de 62x62 cm fiecare,
confecţionate din tablă, la cele 3 intrări principale în Municipiul Brad.
În urma analizării celor solicitate, domnii consilieri locali cu unanimitate de
voturi dau acordul de principiu în vederea amplasării panourilor de informare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte încă o dată domnilor consilieri
locali pentru participare.
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim
Leucian, declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad
convocată de îndată pentru data de 09.01.2015.
Brad, 09.01.2015
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