
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi, 14 decembrie 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 14 decembrie  2017 prin Dispoziţia nr. 920/14.12.2017 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  14 decembrie 2017. 

La şedinţă au fost prezenţi  14 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 3 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam,  Vasile Bârea, Dorin Sorin David). 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu  şi  doamna Carmen - Irina 

Bora – Secretarul 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, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, constată şedinţa legal 

constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului 

preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi.   

          Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi 

precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de necesitatea achitării în 

timp util a subvenției la energia termică livrată populației dat fiind faptul că prin H.G. nr. 

874/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale  

s-a alocat Municipiului Brad,  în vederea asigurării continuității serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației suma de 5300 mii lei.  

 Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu dă citire proiectului ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre  pentru rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 

2017– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

          Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării  Ordinea de zi şi cu  

14  voturi „pentru”, 3 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam, Vasile Bârea, 

Dorin Sorin David) se  aprobă.  

 În continuare se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi astfel cum a 



fost  aprobată. 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  pentru rectificarea bugetului municipiului Brad 

pe anul 2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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, citeşte expunerea de motive, menţionând că          

prin H.G. nr. 874/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea 

bugetelor locale s-a alocat Municipiului Brad,  în vederea asigurării continuității 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației suma 

de 5300 mii lei. 

           Prin contractul de finanțare nr.2941/20.11.2017  pentru programul de dezvoltare 

locală s-a alocat din bugetul M.D.R.A.P.F.E.,  municipiului Brad, suma de 7.842,65 mii 

lei pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 170B Brad - Mesteacăn km 0+000-

km 5+750 - Municipiul Brad, județul Hunedoara”. 

             Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele 

prognozate în sumă  de  64,70  mii lei, propun majorarea bugetului local al Municipiului 

Brad pe anul 2017 atât la venituri, cât si la cheltuieli cu   suma de 13.207,35 mii lei  după 

cum urmează: 

             La venituri  se  modifică următoarele capitole bugetare: 

- 07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”………………………...7,50 mii lei; 

- 11.02 – „Sume defalcate din TVA”…………..………………5.300,00 mii lei; 

- 16.02 – ” Taxe pe utilizarea bunurilor„……………………….….....7,10 mii lei; 

- 30.02 – „Venituri din proprietate”………………………….…….22,00 mii lei; 

- 33.02 – ”Venituri din prestări - servicii „…………………………. 8,00 mii lei, 

- 37.02 – „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile…………..17,00 mii lei; 

- 42.02 – „Subvenții de la bugetul de stat”……………..………7.842,65 mii lei; 

            La cheltuieli  se  modifică următoarele capitole bugetare: 

            -   67.02  - ”Cultură, recreere și religie”…………………….……..17,00 mii lei; 

-   68.02  - „Asigurări și asistență socială”…………………………    5,00 mii lei; 

-   70.02  - ”Locuințe servicii și dezvoltare publică”..………….……42,70  mii lei; 

-   81,02  - ”Combustibili și energie”..……………………...……5300,00  mii lei; 

-   84.02  - ”Transporturi”……………………………………….…7842,65 mii lei; 

     Datorită necesarului de fonduri la unele capitole bugetare și posibilitatea 

diminuării la altele,  cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2017 se modifică 

prin virări de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:  

            -  51.02 -   „Autorități publice și acțiuni externe ”        (-)       40,00  mii lei; 

            -  70.02  - ”Locuințe servicii și dezvoltare publică”        (+)    40,00 mii lei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Nefiind  discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că 

proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

     Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora  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 prezenți,  respectiv  9 

consilieri locali. 

    Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu  14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam,  Vasile Bârea, 

Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 155/2017 privind 

rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2017. 

      

Nemaifiind  alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, declară 

închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată 

pentru data de 14 decembrie 2017. 

 

Brad, 14.12.2017 
                                                                                                                        

                                                                        

                                                                                                      

SECRETAR 

CARMEN – IRINA BORA 

 

 
 

 


