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Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată     s-a
făcut în data de 16 aprilie 2015 prin Dispoziţia nr. 177/16.04.2015 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 16 aprilie 2015.
La şedinţă au fost prezenţi,  10 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie,  7 consilieri locali fiind absenţi (Bogdan Mihai Ştefan, Gheorghe Adrian Duşan,
Cristian Serafim Leucian, Camelia Ioana Mirică, Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ
şi 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 acoperirea unor
necesităţi locale care au fost justificate de solicitanţii finanţărilor nerambursabile, cât şi
pentru soluţionarea în termen legal a solicitărilor depuse. Se menţionează că procedura de
atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă este de durată, iar alocaţiile bugetare
aferente activităţilor culturale, sportive şi sociale au fost repartizate în bugetul local al
Municipiului Brad pe trimestrul II, în timp ce cheltuielile eligibile cuprinse în proiectele
depuse au fost angajate încă din trimestrul I.

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 consilier
local Vasile Podaru, să preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe
domnul Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de
la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate,
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care
îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu
personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt suplimentări  la
proiectul ordinii de zi.



Nefiind  propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  supune aprobării  Ordinea de zi şi cu  10 voturi
„pentru”, 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 aprobarea acordării de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes
public local.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Viceprimar,
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, în urma solicitărilor de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2015, înaintate de către
persoanele fizice autorizate/atestate, de asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop patrimonial,
cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, de
cultele religioase române cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes
public local, comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.27/2015, cu
respectarea prevederilor legale şi a principiilor de atribuire a contractelor de finanţare
nerambursabilă propune, conform Procesului Verbal nr.11716/08.04.2015, întocmit de
către aceasta, alocarea anumitor sume de bani către cei care au depus documentele.

Prin Referatul nr.12046/15.04.2015 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate,
Taxe şi Impozite Locale se propune, în limitele prevăzute de către bugetul local, acordarea
de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad următoarelor
persoane juridice şi fizice:

- Empi  Karate Club  Brad 20.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Ţărăţel 16.000 lei;
- Parohia Romano Catolică 4.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Brad III 80.000 lei;
- ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ SPEOBRAD 10.000 lei;
- Asociaţia Sportivă  Metalul 45.000 lei;
- Fundaţia „Auraria - Barza” Brad 5.000 lei;
- Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad 170.000 lei;
- Asociaţia  „Brad - Mileniul 3” 5.000 lei.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor solicitate. La  acest proiect se ataşează în copie anunţul de participare la
selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare
nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2015, publicat în Monitorul
Oficial al României nr.41/3.III.2015, pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi în
publicaţiile de interes local: Mesagerul Hunedorean şi în Accent Media.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 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,
Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 10 voturi „pentru” şi 7 consilieri
locali absenţi (Bogdan Mihai Ştefan, Gheorghe Adrian Duşan, Cristian Serafim Leucian,
Camelia Ioana Mirică, Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ şi Angela Suciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2015 pentru aprobarea acordării de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept
privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective
de interes public local.

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

Nefiind  discuţii, domnul  Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară închise
lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data
de 16.04.2015.

Brad, 16.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR

VASILE  PODARU CARMEN–IRINA   BORA


