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încheiat azi, 17 decembrie  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 17 decembrie 2015 prin Dispoziţia nr.983/17.12.2015 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  17 decembrie 2015.
La şedinţă au fost prezenţi  13 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie,  4 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Florin Străuţ, Bogdan – Mihai Ştefan,
Cristian Serafim Leucian şi Mircea Incău).

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi  c.j Mihaela David, care
prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar
vacantă de  Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate
( sarcină şi lăuzie) a doamnei Carmen Irina Bora - Secretarul Municipiului Brad .

Domnul Primar, Florin Cazacu mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată se impune pentru a  putea face
posibilă plata drepturilor salariale atât a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar de stat  cât şi a angajaţilor din sistemul sanitar, înainte de Sărbătorile de
iarnă şi pentru a se derula cu succes şi în cele mai bune condiţii toate acţiunile ce se vor
desfăşura cu prilejul Sfintelor Sărbători de Iarnă.

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 David Mihaela, secretar al Municipiului Brad
constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.

Totodată, domnişoara 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 domnişoara secretar Mihaela David, îl invită pe domnul consilier
local,  Ionel Daniel Adam să preia conducerea şedinţei de consiliu.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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.



2.     Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
154/2015 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2015
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

4.    Adresa nr. VI/41379/11.12.2015 a Curţii de Conturi a României.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării  Ordinea de

zi şi cu  13  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 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 prin adresa nr. 30.951/14.12.2015,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 33.588/14.12.2015 Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara  a alocat Municipiului Brad suma de 152 mii
lei pentru  salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege
precum şi contribuţiile aferente acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
precum şi pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat obţinute
în baza hotărârilor judecătoreşti.

Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont de  încasarea unor venituri
suplimentare faţă de cele prognozate în sumă de 116,00 mii lei propun rectificarea
bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2015 atât la venituri cât şi la cheltuieli cu
suma 268 mii lei.

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 se stabileşte la
venituri în sumă de  42.227,91  mii lei şi la cheltuieli în sumă de  42.786,78  mii lei.

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de 268
mii lei  la  următoarele capitole  bugetare:
- 03.02 – „Impozit pe venit”………………………………………… .18,00 mii lei;
- 07.02 – „Impozite şi taxe pe proprietate”……………………………28,00 mii lei;
- 11.02 – „Sume defalcate din T.V.A.” …………………...………  .  152,00 mii lei;
- 16.02 – „Taxe pe utilizarea bunurilor”      ……………………….. .…9,50 mii lei;
- 18.02 – „Alte impozite şi taxe”………………………………………  8,00 mii lei;
- 33.02 – „Venituri din prestări servicii”……………………………… 14,00 mii lei;
- 34.02 – „Venituri din taxe administrative”…………………………… 1,20 mii lei;
- 35.02 – „Amenzi şi penalităţi”…………………………………………5,20 mii lei;
- 39.02 – „Venituri din valorificarea unor bunuri”…………………….. .2,10 mii lei;
- 42.02 – „Subvenţii de la bugetul de stat”……………………….…….30,00 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
268 mii  lei la  următoarele capitole   bugetare:

- 65.02. „Învăţământ”  ………………………………..….152,00 mii lei;
- 68,02 „Asigurări şi asistenţă socială”…………….…….30,00 mii lei (ajutoare
încălzire locuinţe);
- 70.02.„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  …….     2,10mii lei;
- 81,02. Combustibil şi energie ………………………….83,90 mii lei.



conform Anexelor  nr. 2 şi  nr. 3   care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2015 se modifică prin virări de

credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 55.02 – „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”   ( -) 49,00    mii lei; -
65.02 – „Învăţământ” (+)       20,00 mii lei
- 67.02 – „Cultură, recreere şi religie” (+)      30,00    mii lei;
- 68.02 – „Asigurări şi asistenţă socială” (-)     140,00 mii lei;
- 70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”                       (-)       20,00    mii lei;
- 74.02 – „Protecţia mediului” (-)        50,00     mii lei;
- 80.02 – „Acţiuni generale economice” (+)       40,00     mii lei;
- 84.02 – „Transporturi”                                                                (+)       40,00    mii lei;
- 81.02 – „Combustibil şi energie” (+)    159,00     mii lei; (pt.
plata  subvenţiei la energia termică în sistem centralizat)

- 87.02 „ Alte cheltuieli economice”                                       (-)        30,00     mii lei.
conform Anexelor  nr. 2  şi nr. 3  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar Florin Cazacu completează expunerea anterioară prin a explica
direcţionarea unor excedente create la unele capitole bugetare înspre suplimentarea
alocaţiei pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei care este necesară
până la aprobarea împrumutului de 3 milioane lei prin Trezoreria Statului.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam  supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi   4 consilieri locali  absenţi (Ioan Florin Străuţ,
Cristian Serafim Leucian, Bogdan –Mihai Ştefan şi Mircea Incău) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 167/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul  2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 Prin adresa nr. 8.638/17.12.2015,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 34.004/17.02.2015, Spitalul
Municipal Brad înaintează spre aprobare rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al
acestei instituţii pe anul 2015, avizat de către Consiliul de administraţie.



Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad nu se modifică în
cadrul veniturilor.

În cadrul cheltuielilor se efectuează virări de credite în sumă de +1.082,42 mii
lei/ -1.082,42 mii lei, astfel:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE
Titlul I „Cheltuieli de personal” se modifică cu suma de +55,00 mii lei / -55,00 mii

lei astfel:
1. 10.01.01 „Salarii de bază” = -25,00 mii lei
2. 10.01.05 „Sporuri pentru condiţii de muncă” = -10,00 mii lei
3. 10.01.06 „Alte sporuri” = + 5,00 mii lei
4. 10.01.11 „Fond aferent plăţii cu ora” = - 5,00 mii lei
5. 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani” = - 7,00 mii lei
6. 10.02.01 „Tichete de masă” = +50,00 mii lei
7. 10.03.01 „Contribuţii de asigurări sociale de stat” = - 3,00 mii lei
8. 10.03.06 „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii” = - 5,00 mii lei

Titlul II „Bunuri şi servicii” se modifică cu +123,42/-123,42 mii lei astfel:
o 20.01.01 „Furnituri de birou” = - 0,42 mii lei;
o 20.01.02 „Materiale pentru curăţenie” = + 1,00 mii lei;
o 20.01.03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică” = -98,50 mii lei;
o 20.01.04 „Apă, canal şi salubritate” = + 1,00 mii lei;
o 20.01.05 „Carburanţi şi lubrefianţi” = - 5,00 mii lei;
o 20.01.06 „Piese de schimb” = - 3,00 mii lei;
o 20.01.07 „Transport” = - 2,00 mii lei;
o 20.01.08 „Poşta, telecomunicaţii, radio, TV, internet” = + 4,00 mii lei;
o 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” =+15,00 mii lei;
o 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” =+35,00 mii

lei;
o 20.02 „Reparaţii curente” =- 2,00 mii lei;
o 20.04.01 „Medicamente” = + 9,20 mii lei;
o 20.04.02 „Materiale sanitare” = +19,10 mii lei;
o 20.04.03 „Reactivi” = +30,00 mii lei;
o 20.01.04 „Dezinfectanţi” = +  0,72 mii lei;
o 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” = +  1,40 mii lei;
o 20.06.01 „Deplasări” = - 3,50 mii lei;
o 20.09 „Materiale de laborator” = - 1,00 mii lei;
o 20.11 „Cărţi, publicaţii şi materiale documentare” = - 1,00 mii lei;
o 20.13 „Pregătire profesională” = - 3,00 mii lei;
o 20.14 „Protecţia muncii” = +  3,00 mii lei;
o 20.30.01 „Reclamă şi publicitate” = +   3,00 mii lei;
o 20.30.04 „Chirii” = +   1,00 mii lei;
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” = - 4,00 mii lei.

SECŢIUNEA DEZVOLTARE – CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul  XII „Active nefinanciare” se modifică cu suma de +904,00 mii lei/ -

904,00 mii lei prin transferul sumei de la  articolul/aliniat 71.01.01 „Construcţii” la
articolul/aliniat 71.03„Reparaţii capitale aferente activelor fixe” a sumei alocate de
bugetul local (91,00 mii lei) şi a sumei alocate din Veniturile proprii ale Ministerului
Sănătăţii (813,00 mii lei),  pentru investiţia „COMPARTIMENT DE PRIMIRE
URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD”.



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

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier Viorel Băda, în calitatea sa de membru în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Municipal Brad, informează că în Consiliul de Administraţie
s-a aprobat constituirea prin virare de credite a cuantumului necesar acordării a 20
tichete de masă pentru fiecare salariat şi exprimă mulţumirea colectivului de muncă, în
acest sens.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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. 1  din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali  prezenţi,  respectiv 7
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi 4 consilieri locali  absenţi (Ioan Florin Străuţ,
Cristian Serafim Leucian, Bogdan –Mihai Ştefan şi Mircea Incău)   se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.168/2015 privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr 154/2015 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna
decembrie 2015- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 prin Hotărârea Consiliului Local nr.
154/2015 s-a aprobat programul acţiunilor cultural-artistice care urmează să se
desfăşoare în cursul lunii decembrie a.c., începând cu aniversarea Zilei Naţionale a
României şi terminând cu Revelionul Brădenilor 2015-2016. Pentru susţinerea financiară
a acestui program de activităţi s-a alocat suma de 55 mii lei, din capitolul bugetar 67.02
„cultură, recreere, religie” precum şi din sumele provenite din sponsorizări.  La data
adoptării hotărârii susmenţionate nu erau perfectate contractele de prestaţii artistice,
alocându-se sume estimate. Pe parcursul lunii decembrie 2015 s-au obţinut ofertele de
prestaţii artistice, care depăşesc estimările iniţiale.

Având în vedere că, prin intensificarea activităţii de recuperare a unor debite
restante  de la contribuabili rău platnici, s-au obţinut venituri suplimentare previziunilor
bugetare, astfel încât prin ultima rectificare de buget a fost posibilă suplimentarea cu 30
mii lei a cheltuielilor programate la capitolul 67.02 „cultură, recreere, religie”.

Pentru a face posibilă susţinerea financiară a prestaţiilor artistice programate,
precum şi pentru efectuarea unor cheltuieli de publicitate,  propun suplimentarea sumei
alocate prin H.C.L. nr. 154/2015, cu suma de 30 mii lei.

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



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  prezenţi,
respectiv 7 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi 4 consilieri locali  absenţi (Ioan Florin Străuţ,
Cristian Serafim Leucian, Bogdan –Mihai Ştefan şi Mircea Incău)  se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 169/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr
154/2015 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie
2015.

Punctul nr. 4 . Adresa nr. VI/41379/11.12.2015 a Curţii de Conturi a României.
Domnul Primar Florin Cazacu informează Consiliul Local că în urma contestării

termenului de 31.12.2015 stabilit de Curtea de Conturi pentru restituirea
supracompensării înregistrate în iarna trecută, s-a aprobat decalarea acestui termen până
la 30 iunie 2016, astfel încât nu vor fi probleme pentru suportarea subvenţiei în această
iarnă.

În încheierea şedinţei domnul Primar Florin Cazacu informează consilierii că la
data de 19.12.2015, orele 18,00 are loc Spectacolul de Colinde „Sara Crăciunului Nost”
iar în data de 20.12.2015 Corul „Bâlea Boar” va prezenta un concert la Casa de Cultură
Brad. Mai informează că s-a emis Ordinul M.D.R.A.P de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţie Capitală la Cinematograful Zarand
Brad”, urmând procedura elaborarea proiectului tehnic şi procedura de achiziţie publică.

Cu privire la colaborarea cu SC ENERGY SERV BUCUREŞTI, pentru viitoarea
Centrală Termică în Cogenerare, consideră oportună luarea în atenţie a unei soluţii de
mutare a actualei centrale de la Gurabarza la Brad pe amplasamentul din vecinătatea
sediului SC ACVACALOR S.A BRAD.

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

Nemaifiind  alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Adam Ionel Daniel,
declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de
îndată pentru data de 17 decembrie 2015.

Brad, 17.12.2015

SECRETAR,
MIHAELA DAVID


