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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 10 octombrie 2014, 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 10 octombrie 2014 prin Dispoziţia nr. 504/10.10.2014 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 10 octombrie  2014.
La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 4

consilieri locali fiind absenţi ( Angela Suciu, Florin Ioan Străuţ, Mircea Incău şi Ionel Daniel
Adam).

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
Adreselor nr.18543/01.10.2014 şi nr. 19322/08.10.2014  ale Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Timişoara Administraţia judeţeană a finanţelor publice Hunedoara şi a Referatului
nr. 17969/10.10.2014 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, prin care
se propune majorarea veniturilor şi a cheltuielilor bugetului Municipiului Brad cu suma de 636 mii
lei.

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, Mihai Mureş, să preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 2014 – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt suplimentări  la proiectul
ordinii de zi.

Nefiind propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul  Preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş,  supune aprobării  Ordinea de zi şi cu  13 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 2014.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 Adresele nr. 18543/01.10.2014
şi nr. 19322/08.10.2014 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara prin care se alocă
Municipiului Brad suma de 636  mii lei  precum şi   Referatul nr. 17969/10.10.2014 al Serviciului
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, prin care se propune majorarea veniturilor şi a
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cheltuielilor cu suma de  636   mii lei, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
rectificarea bugetului Municipiului Brad  pe anul 2014.

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2014 se stabileşte la venituri
în sumă de 20.436,44  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 20.639,04 mii lei.

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma de 636 mii lei
la următoarele capitole bugetare:

- 04.02– cote defalcate din impozit pe venit                                            22           mii lei
- 11.02 – sume defalcate din TVA                                                         614 mii lei

Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma de 636 mii lei la
următoarele capitole bugetare:
- 65.02 – invatamânt                                         543     mii lei
- 68.02 – asigurări şi asistenţă socială 93      mii lei

Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2014 se modifică prin virări de credite de
la un capitol bugetar la altul după cum urmează:

- capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenţă socială (-) 75     mii lei
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice                                        (+)   20     mii lei
- capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie                          (+)   10     mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – locuinţe servicii şi dezvoltare publică       (+)    30     mii lei
- capitolul bugetar 80.02 – actiuni generale economice                       (+)      5     mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – transport                                                     (+)    10     mii lei

Anexele nr. 1 şi 2  fac parte integrantă din  hotărâre şi reprezintă veniturile şi cheltuielile
bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Dorel Ştefan Leaha, întreabă dacă suma adăugată la capitolul
învăţământ este suficientă până la sfârşitul anului.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, răspunde că această sumă nu este suficientă decât
numai pentru lunile octombrie şi noiembrie 2014 precum şi o parte din necesarul Colegiului Naţional
„Avram Iancu” Brad pentru luna decembrie 2014.

Domnul consilier local, Viorel Băda, atrage atenţia că Spitalul Municipal se află în situaţia de
a nu-şi achita contravaloarea reţelei internet pentru emiterea reţetelor electronice.

Domnul Primar, Florin Cazacu, informează că a avut o discuţie directă cu Ministrul de buget
Vâlcu, care a dat asigurări că până la sfârşitul anului va apare un act normativ de preluare a
arieratelor tuturor spitalelor aflate în această situaţie pentru stingerea arieratelor la nivelul
Guvernului.

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, Mihai
Mureş,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 4 consilieri  locali absenţi (Ionel
Daniel Adam,  Angela Suciu, Florin Ioan Străuţ, Mircea Incău) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 120/2014 privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.

În continuare domnul Primar, Florin Cazacu, informează pe domnii consilieri locali despre
stadiul pregătirilor în vederea pornirii SACET Brad, arătând că ne aflăm în aşteptarea adoptării unei
hotărâri de guvern prin care să se aprobe  suma de 6,5 mil. lei din fondul de rezervă al Guvernului cu
destinaţia procurării de păcură, după care sistemul poate fi pus în funcţiune la data începerii
sezonului rece.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, informează pe domnii consilieri că la data de
09.10.2014 a participat la Conferinţa Guvernamentală pe probleme energetice de la Bucureşti, în
cadrul căreia a purtat discuţii cu investitorul SC ENERGY SERV BUCUREŞTI, cu vicepreşedintele
ANRE şi cu expertul B.C.R. România cu privire la implementarea Proiectului „Centrală Termică în
cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă”, constatând că acest proiect se află în atenţia tuturor
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factorilor implicaţi şi că în cursul săptămânii viitoare este posibil să se finalizeze contractul de
concesiune a terenului de amplasament şi să se perfecteze contractul de furnizare a energiei termice
dintre viitorul producător şi SC TERMICA BRAD SA ca distribuitor.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte încă o dată domnilor consilieri locali pentru
participare.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, declară închise
lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data de
10.10.2014.

Brad, 10.10.2014

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ SECRETAR

MIHAI MUREŞ CARMEN–IRINA BORA


