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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 14  octombrie 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 14 august 2015 prin Dispoziţia nr. 694/14.10.2015 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 14 octombrie 2015.
La şedinţă au fost prezenţi  15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Florin Străuţ şi  Cristian Serafim Leucian).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna c.j. Mihaela David

care prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 470/2015 o înlocuieşte pe doamna
Carmen - Irina  Bora,  Secretar al Municipiului Brad pe perioada concediului de odihnă în
perioada 12-16 octombrie 2015.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă de urgentarea
atribuirii Contractului de lucrări pentru obiectivul „EXTINDERE ŞI REABILITARE
COMPARTIMENT PRIMIRI-URGENŢE, SPITALUL MUNICIPAL BRAD”, ca urmare a
repartizării alocaţiei de 813, 0 mii lei din bugetul Ministerului Sănătăţii, cu această
destinaţie. Suma alocată presupune rectificarea bugetului local al Municipiului Brad,
precum şi a bugetului Spitalului.

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 c.j. Mihaela David constată şedinţa legal constituită şi
declară deschise lucrările acesteia.

Totodată, doamna c.j. 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 doamna c.j. Mihaela David, îl invită pe domnul consilier local,
Bogdan Mihai Ştefan, să preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai 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
2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a
Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţii  „ALEE DE ACCES ŞI PARCARE ÎN CARTIERUL
MICRO-1, BRAD”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării  Ordinea de
zi şi cu  15 voturi „pentru”, 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 rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2015.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
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.23.474/02.10.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 27.482/05.10.2015, prin care s-a alocat
Municipiului Brad suma de 300 mii lei pentru  plata cheltuielilor de personal din
învăţământul preuniversitar de stat precum şi a adresei nr. 8.054/12.10.2015 a Direcţiei de
Săntate Publică a Judeţului Hunedoara prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 813
mii lei  reprezentând cofinanţare pentru investiţia „ COMPARTIMENT DE PRIMIRE
URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD” se propune majorarea
bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2015 atât la venituri şi cheltuieli cu suma de
1.113  mii lei,  a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului Municipiului Brad  pe anul 2015.

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 se stabileşte la
venituri în sumă de  40.209,51 mii lei şi la cheltuieli în sumă de  40.768,38  mii lei.

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de 1.113
mii lei  la  următoarele capitole  bugetare:

- 11.02 – „Sume defalcate din T.V.A.”      ………………………..  300 mii lei;
- 42.02 – „Subvenţii de la bugetul de stat”…………………………..813 mii lei.

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de

1.113 mii  lei la  următoarele capitole   bugetare:
- 65.02 „Învăţământ”  ………………………………….300 mii lei;
- 66.02. „Sănătate”……………………………..………813 mii lei.

Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2015 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:

- 51.02 – „Autorităţi publice şi acţiuni externe”              (-)      18,00    mii lei;
- 65.02 – „Învăţământ”                                                    (-)      24,00 mii lei;
- 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”                            (-)     260,00    mii lei;
- 70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”         (-)       20,00    mii lei;
- 74.02 – „Protecţia Mediului” (+)      42,00     mii lei;
- 84.02 – „Transporturi”                                                  (+)     280,00    mii lei.

Anexele nr. 1, nr.2 şi nr. 3 fac parte integrantă din  hotărâre şi reprezintă veniturile
şi cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar Florin Cazacu, explică oportunitatea rectificării Listei - Sinteză a
lucrărilor de investiţii în această şedinţă, deoarece Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice
locale reglementează ca ultim termen luna octombrie a anului bugetar. Odată cu includerea
sumei de 813,0 mii lei în cap. bugetar 66 – Sănătate, se propun şi unele redistribuiri de
credite bugetare între anumite obiective de investiţii permise ca urmare a evoluţiei
executării acestora pe parcursul anului. Astfel, prin recuperarea unor alocaţii neconsumate
integral, este posibilă finanţarea unui nou obiectiv de investiţii „Alee de acces şi parcare în
Cartierul Micro-1, Brad” în valoare de 278,86 mii lei cu T.V.A. precum şi alocarea unei
sume de 42,0 mii lei pentru noul obiectiv „Sistem Integrat de Gestionare al Deşeurilor”-
cofinanţare.

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan întreabă dacă lucrarea Spitalului se
poate executa până la sfârşitul anului.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că autoritatea contractantă este Spitalul
Municipiului Brad şi de comun acord au fost stabilite măsuri de realizare în termen a
obiectivului, pentru a nu pierde finanţarea.

Doamna c.j. 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.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de
şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”
şi 2 consilieri locali  absenţi  (Ioan Florin Străuţ şi Cristian Serafim Leucian) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 120 /2015 privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2015.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al  SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
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.
6934/13.10.2015 a Spitalului Municipal Brad prin care se înaintează spre aprobare
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2015, avizat de către
Consiliul de administraţie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor  solicitate.

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Brad s-a
realizat ţinând cont de:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 109/24.09.2015 prin care s-a aprobat alocarea sumei
de 91,00 mii lei din venituri proprii, reprezentând cofinanţarea de cel puţin 10% din
valoarea investiţiei „COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENŢE PRIN EXTINDERE
SPITAL MUNICIPAL BRAD”,

- Adresa MS/DSP nr.8054 /12.10.2015 prin care s-a aprobat alocarea sumei de
813,00 mii lei din venituri proprii, reprezentând cofinanţare pentru investiţia
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„COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL
MUNICIPAL BRAD”;

- Majorarea contractelor cu Direcţia de Sănătate Publică Deva pentru Programul de
Sănătate TBC în sumă de 6.000 lei și RH în sumă de 3.000 lei – sursa accize,

- Încasarea sumei de 200 lei – sponsorizare,
- Încasarea sumei de 0,16 mii lei – dobândă de la Trezorerie,
- Realizarea achiziționării dotărilor independente specificate a fi achitate din bugetul

local nominalizate în „Lista poziției alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de
cheltuieli”,

- Necesarul de cheltuieli de personal aferent anului 2015 și Ordonanța de Urgență
41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
reglementarea unor măsuri bugetare,

- În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 2.045,06 mii lei (+2.095,06 mii lei/-
50,00mii lei), astfel:

- la codul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
de sănătate”cu suma de 1.131,70 mii lei – pentru acoperirea cheltuielilor de personal
aferente trimestrului IV 2015, sumă prognozată a majora contractele cu CJAS,

- la codul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate
publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii”cu suma de 9,00
mii lei – programe naționale,

- la codul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi” cu suma de 0,16 mii lei,
- la codul 37.10.01 „Donații și sponsorizări” cu suma de 0,20 mii lei,
- la codul 43.10.10 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor

curente din domeniul sănătăţii” cu suma de +1,05 mii lei (sumă rămasă în urma realizării
achiziționării dotărilor independente specificate a fi achitate din bugetul local
nominalizate în „Lista poziției alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de
cheltuieli”)

- la codul 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de
capital din domeniul sănătăţii” cu suma de 89,95 mii lei (majorare cheltuieli de capital –
lucrări în continuare + 91,00 mii lei / diminuare dotări independente -1,05 mii lei)

- la codul 43.10.17.03 „Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către
bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate” cu suma de 813,00 mii lei

- la codul 37.10.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)” +50,00 mii lei

- la codul 37.10.04 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” -50,00 mii lei
În cadrul cheltuielilor se efectuează modificări în sumă de +2.154,41 mii lei/ -

109,35 mii lei, astfel:
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE
 Titlului I „Cheltuieli de personal” se majorează cu suma de 1.160,70 mii lei

(+1.189,00 mii lei/- 28,30 mii lei) urmare a:
- majorării cheltuielilor de personal la codul 33.10.31 „Venituri din contractele

încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”cu suma de 1.131,70 mii lei,
- virărilor de credite de la Titlul II „Bunuri și servicii” cu suma de 29,00 mii lei

pentru acțiuni de sănătate - aferentă codului 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate
cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” modificând
prevederile bugetare la următoarele articole/aliniate:
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o 10.01.01 „Salarii de bază” = +754,00 mii
lei

o 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă” = +  84,00 mii
lei

o 10.01.06 „Alte sporuri” = +  50,00 mii lei
o 10.01.11 „Fond aferent plății cu ora” = +  65,00 mii lei
o 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani” = - 3,00 mii

lei
o 10.02.30 „Alte drepturi salariale în natură” = - 0,30 mii

lei
o 10.03.01 „Contribuţii de asigurări sociale de stat” = +180,00 mii

lei
o 10.03.02 „Contribuţii de asigurări de şomaj” = +    3,00 mii

lei;
o 10.03.03 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate” = +  53,00 mii

lei
o 10.03.06 „Contribuţii de asigurări pentru

accidente de muncă şi boli profesionale” = - 25,00 mii
lei

 Titlului II „Bunuri şi servicii” se majorează cu suma de 31,41 mii lei
(+61,41/-30,00 mii lei) astfel:

o la codul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de
sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii”cu suma
de 9,00 mii lei – programe naționale,

o la codul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi” cu suma de 0,16 mii lei,
o la codul 37.10.01 „Donații și sponsorizări” cu suma de 0,20 mii lei,
o la codul 43.10.10 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea

cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii” cu suma de +1,05 mii lei (sumă rămasă în
urma realizării achiziționării dotărilor independente specificate a fi achitate din bugetul
local nominalizate în „Lista poziției alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de
cheltuieli”),

o virărilor de credite de la Titlul II „Bunuri și servicii” cu suma de -29,00
mii lei pentru acțiuni de sănătate - aferentă codului 33.10.30 „Venituri din contractele
încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat”,

o + 50 mii lei venituri proprii care nu vor mai fi transferate din secțiunea
de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarea, fiind necesară pentru acoperirea
cheltuielilor curente, modificând prevederile bugetare la următoarele articole/aliniate:

o 20.01.01 „Furnituri de birou” = +1,50 mii lei;
o 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”= +48,50 mii lei;
o 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet”= +2,50 mii lei;
o 20.01.09 „Materiale și servicii cu caracter funcțional”=-27,50 mii lei
o 20.04.01 „Medicamente” = +4,50 mii lei;
o 20.04.01 „Materiale sanitare” = +1,04 mii lei;
o 20.04.01 „Dezinfectanţi” = +0,48 mii lei;
o 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” = +2,89 mii lei;
o 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări” = -0,50 mii lei;
o 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”= -2,00 mii lei.
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

 Titlului XII „Active nefinanciare” se majorează cu suma de +904,00 mii
lei la articolul/aliniat 71.01.01 „Construcţii”în baza Hotărârii Consiliului Local nr.
109/24.09.2015 prin care s-a aprobat alocarea sumei de 91,00 mii lei din venituri proprii,
reprezentând cofinanţarea de cel puţin 10% din valoarea investiţiei „COMPARTIMENT
DE PRIMIRE URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD” și Adresa
MS/DSP nr.8054 /12.10.2015  prin care s-a aprobat alocarea sumei de 813,00 mii lei,
reprezentând cofinanţare pentru aceeași investiţie ;

 Titlului XII „Active nefinanciare” se diminuează cu suma de +51,05 mii
lei pe următoarele  articole/aliniate

o 71.01.02 „Mașini echipamente și mijloace de transport” = -41,05 mii lei,
din care:

 1,05 mii lei sumă rămasă în urma realizării achiziționării
dotărilor independente specificate a fi achitate din bugetul local nominalizate în „Lista
poziției alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de cheltuieli” și transferată la
obiecte de inventar și „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente
din domeniul sănătăţii”-în partea de venituri;

 40 mii lei venituri proprii care nu vor mai fi transferate din
secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarea, fiind necesară pentru
acoperirea cheltuielilor curente;

o 71.01.30 „ Alte active fixe”= -10,00 mii lei, venituri proprii care nu vor
mai fi transferate din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarea,
fiind necesară pentru acoperirea cheltuielilor curente.

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

Doamna c.j. 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.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de şedinţă,
Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2
consilieri locali absenţi  (Ioan Florin Străuţ şi Cristian Serafim Leucian)  se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2015 privind  rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli  pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii  „ALEE DE ACCES ŞI PARCARE ÎN
CARTIERUL MICRO-1, BRAD”.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  de motive
în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
47/2013 s-au aprobat Documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare şi extindere spaţii verzi: Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire
alee de acces şi parcare publică”, conform Proiectului nr. 30/2013 elaborat de SC Dream
Development SRL DEVA, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013 s-a aprobat
Raportul de evaluare şi achiziţionarea terenului intravilan în suprafaţă de 1.080 mp. în
vederea realizării acestui obiectiv.

Proiectul a fost promovat într-un sistem integrat din perspectiva finanţării zonelor
verzi prin Fondul pentru Mediu (AFM) în ceea ce priveşte partea de amenajare şi
extindere a spaţiilor verzi, iar reţeaua rutieră aferentă urmând să se finanţeze din fonduri
proprii. Întrucât finanţarea prin AFM implică o serie de mai multe studii (de teren, de
impact, etc.) şi o serie de mai multe avize de specialitate, consider oportună şi necesară
abordarea, în mod distinct, a reţelei rutiere – partea de construire alee de acces şi parcare
publică.

În acest scop s-a comandat un proiect distinct şi detaliat a acestei părţi din obiectivul
aprobat prin H.C.L. nr. 47/2013, respectiv Proiectul nr. 23/2015 – Studiu de fezabilitate
elaborat de către  S.C. DECOMAR PROIECT S.R.L. Hunedoara privind obiectivul de
investiţii “ALEE DE ACCES ŞI PARCARE ÎN CARTIERUL MICRO – 1,  BRAD”.

Acest obiectiv a fost promovat cu scopul de a reglementa circulaţia rutieră şi
pietonală în zona Parcului „Dacilor” din Cartierul Micro -1, cât şi pentru crearea a 38 de
locuri de parcare auto într-un cartier cu 840 apartamente şi cu prea puţine locuri de
parcare, raportat la numărul autoturismelor existente.

Artera rutieră propusă va avea două benzi rutiere care vor fluidiza circulaţia între
Bulevardul Dacilor, Aleea Privighetorilor şi strada I.L. Caragiale, dar şi de către viitoarea
bază sportivă multifuncţională aflată în faza de proiectare.

Aleea de legătură proiectată va fi prevăzută cu trotuare pe ambele părţi şi cu
iluminat public fără restricţionare pe timp de noapte. Totodată, ENEL DISTRIBUŢIE
BANAT va desfiinţa LEA- 20 KV din zona respectivă, sens în care s-a autorizat proiectul
de deviere în cablu subteran, pe un alt traseu.

Proiectul se desfăşoară pe o suprafaţă de 1.080 mp. teren care a fost achiziţionat
anterior în acest scop, conform prevederilor H.C.L. nr. 48/2013.

Valoarea estimată a lucrărilor, conform devizului general, este de 278,86 mii lei cu
TVA, echivalent a 63,14 mii  Euro, din care C + M este de  255,44 mii  lei,  echivalent a
57,84 mii Euro.

Precizez că valoarea totală a investiţiei a fost aprobată prin H.C.L. nr. 47/2013 şi a
fost prinsă în lista de investiţii - anexă la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a Municipiului
Brad. Pentru o executare separată a acestui obiectiv este necesară desprinderea lui din
obiectivul general astfel cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 47/2013, cuprinderea lui, în
mod distinct, în lista de investiţii – anexă la bugetul Municipiului Brad, cu precizarea că
finanţarea se va face din capitolul bugetar 84 – transporturi, în acest sens urmând a se
aproba şi o rectificare bugetară.

Cealaltă parte din obiectiv va rămâne la aceeaşi poziţie în lista de investiţii, va fi
finanţată din capitolul bugetar 67 – Mediu şi va fi executată ulterior obţinerii tuturor
avizelor necesare şi, evident, a autorizării lui.

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

Doamna c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
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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,
Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2
consilieri  locali absenţi (Ioan Florin Străuţ şi Cristian Serafim Leucian) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2015 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii  „ALEE DE ACCES ŞI PARCARE ÎN
CARTIERUL MICRO-1, BRAD”.

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

Nemaifiind  alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,
declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de
îndată pentru data de 14 octombrie 2015.

Brad, 14.10.2015

SECRETAR
Carmen-Irina Bora


