R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 9 ianuarie 2017, 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 9 ianuarie 2017 prin Dispoziţia nr. 3/9.01.2017 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 9 ianuarie 2017.
La şedinţă au fost prezenţi 14 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 3 consilieri locali fiind absenţi (Claudia Mager, Ionel Circo şi Dorin Sorin
David).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela
care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi a participat doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef
Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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, domnişoara secretar Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, domnișoara secretar Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi, prevederile art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului
local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 )
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnișoara secretar Mihaela David, dă cuvântul doamnei
preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, urează tuturor celor prezenţi An
Nou fericit şi multe realizări, apoi îl roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea
citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al
anului 2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului Municipiului Brad la
sfârşitul anului bugetar 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune aprobării Ordinea de zi şi
cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Claudia Mager, Ionel
Circo şi Dorin Sorin David), se aprobă.
În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel
cum a fost aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului
bugetar al anului 2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului
Municipiului Brad la sfârşitul anului bugetar 2015 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, urează tuturor celor prezenţi „La mulţi ani!”,
mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi precizează că urgenţa acestei
şedinţe este impusă de prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.
2890/2016 în cuprinsul căruia este menţionată imperativ obligativitatea aprobării 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 2017
inclusiv.
Pentru lămuriri suplimentare cu privire la conţinutul proiectului de hotărâre
susmenționat este prezentă la şedinţă, în calitate de invitat doamna Gabriela-Octavia
Petrean - Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Domnul Primar, Florin Cazacu prezintă expunerea de motive privind
acoperirea definitivă a deficitului bugetar al anului 2016 a secţiunii de dezvoltare
din excedentul bugetului Municipiului Brad la sfârşitul anului bugetar 2015.
Menţionează că, potrivit art. 58 alin.1 lit. c din Legea nr. 273/2006 a finanțelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare „ Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni,
după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a
transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea
plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru acoperirea definitivă a
eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la
sfârşitul exerciţiului bugetar”.
Aşa cum este prevăzut în Cap. V, pct. 5.13.3 alin.1 lit. b din O.M.F.P. nr.
2890/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2016 „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
2017 inclusiv”.
La sfârşitul anului bugetar 2015 a rezultat un excedent bugetar la secţiunea de
dezvoltare de 2.132.667,40 lei. Acest excedent a fost reportat pentru anul 2016 şi
repartizat pentru acoperirea unor cheltuieli de investiţii.
Exerciţiul bugetar al anului 2016 s-a încheiat la aceeaşi secţiune de dezvoltare
cu un excedent de 24.385,09 lei, iar la secţiunea de funcţionare cu un excedent de
54.455,20 lei.
Excedentul rezultat la secţiunea de dezvoltare, în sumă de 24.385,09 lei nu
compensează excedentul iniţial de 2.132.667,40 lei, iar, pentru respectarea Normelor
Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2890/2016 este necesară acoperirea
definitivă a deficitului bugetar pe anul 2016 a secţiunii de dezvoltare cu suma de
1.589.693,91 lei.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan arată că ceea ce se aprobă acum
nu este un deficit bugetar, ci excedentul bugetar al anului 2015 care s-a consumat în
anul 2016.
Doamna Gabriela-Octavia Petrean - Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate,
Taxe şi Impozite Locale menționează că se numeşte deficit bugetar pentru că bugetul
local, la începutul anului 2016 a fost dezechilibrat cu excedentul din anul 2015.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că s-ar putea ca în acest an bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale să aibă o limită minimă, dar încă nu se ştie cum va
arăta proiecţia financiară a acestui an.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul propus şi cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind
absenţi (Claudia Mager, Ionel Circo şi Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 177/2016 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar
al anului 2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului Municipiului
Brad la sfârşitul anului bugetar 2015.

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu informează consilierii locali că în
decursul zilei de astăzi, 09.01.2017, s-a primit de la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „IANCU DE HUNEDOARA” al judeţului Hunedoara un Mesaj de
Avertizare Meteorologică Cod Porocaliu de ger persistent, valabil pentru perioada
09.01.2017 – 10.01.2017 şi ca urmare la ora 14,30 va avea loc şedinţa Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce
urmează a fi adoptate în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate
de gerul persistent.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că, tot în decursul acestei zile s-a
deplasat împreună cu domnul Viceprimar, Vasile Podaru la toate şcolile gimnaziale
din municipiu, precum şi la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad unde a constatat
că nu sunt probleme în ce priveşte încălzirea sălilor de clasă pentru a putea fi
desfășurat în condiții optime actul școlar.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că la centrala termică stocurile de
păcură sunt asigurate pentru 3-4 zile, urmând să ajungă şi alte maşini cu păcură, astfel
că nu vor fi probleme nici în ceea ce privește asigurarea energiei termice pentru
cetăţenii Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că mai mulţi cetăţeni au
semnalat că există o alternanţă în furnizarea energiei termice, în sensul că uneori
caloriferele sunt fierbinţi iar alteori sunt doar călduţe, astfel că ar trebui atenţionată
conducerea S.C. TERMICA BRAD S.A. despre aceste aspecte.
Domnul consilier local, Vasile Bârea solicită să fie asigurată o echipă mobilă
de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă care pot să apară la conductele de furnizare
a energiei termice.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că există echipă de intervenţie şi
singura problemă care a apărut a fost la PT22, unde a fost înlocuit contorul electric.
Domnul consilier local, Iosif Manea întreabă dacă s-a aprobat finanţarea pentru
noua centrală termică.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru îi răspunde că s-a aprobat, dar mai trebuie
obţinute avizele de către S.C. ENERGY SERV.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, mulţumeşte încă o dată doamnelor
şi domnilor consilieri locali pentru prezenţă.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 9 ianuarie 2017.

Brad, 9.01.2017
SECRETAR,
MIHAELA DAVID

