
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi, 22 martie 2018, 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  22 martie  2018 prin Dispoziţia nr. 152/22.03.2018 emisă de Primarul 

Municipiului Brad, în conformitate prevederilor art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de  22 martie 2018. 

La şedinţă au fost prezenţi toți cei 17 consilieri locali în funcţie. 

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

Bora, Secretarul Municipiului Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali 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, Secretarul 

Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările 

acesteia. 

Totodată, doamna Carmen- Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, reaminteşte 

consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 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 Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, dă 

cuvântul domnului  preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru -Voicu, 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 obligația impusă de 

prevederile  art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal și anume: „În termen de 120 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale şi consiliile judeţene au obligaţia 

adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al 

sectoarelor municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

pentru conformare cu prevederile art. 41 şi art. 113 - 116 din Legea nr. 292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru 



prevăzute de prezenta hotărâre”.   

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

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Asistență Socială  Brad, fără 

personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Brad și 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului 

Local al Municipiului Brad, precum și pentru  instituţiile şi  serviciile publice locale din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  

2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  4.  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 

2018 al  SPITALULUI MUNICIPAL BRAD  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

       Domnul  preşedinte de şedinţă, Huieț Petru –Voicu  supune aprobării  Ordinea de 

zi şi cu  17  voturi „pentru” se  aprobă.  

   Domnul consilier local Adam Ionel Daniel solicită domnilor consilieri acordul 

pentru a părăsi lucrările ședinței de consiliu înainte de terminarea acesteia dat fiind faptul 

că are de rezolvat ceva probleme personale urgente. 

   Domnul președinte de ședință  supune aprobării solicitarea domnului consilier 

local Adam Ionel Daniel și cu unanimitate de voturi 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 privind înființarea Direcției de Asistență Socială  

Brad, fără personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență 

Socială Brad și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru -Voicu, 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 prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 29/2003 a fost înfiinţat Serviciul Public de Asistență Socială Brad în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile H.G.  nr. 

90/2003.  

 Prin H. G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal a 

fost abrogată H.G. nr. 90/2003. 

 Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 din H. G. nr. 797/ 2017 pentru aprobarea 

regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, „În termen de 120 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale şi consiliile judeţene au obligaţia adoptării 

hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectoarelor 

municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru conformare cu 

prevederile art. 41 şi art. 113 - 116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de prezenta hotărâre”. 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus înființarea Direcției 

de Asistență Socială, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Brad, 



precum și aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia. 

  Direcţia de Asistenţă Socială Brad înființată în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de 

asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fără personalitate juridică, denumită în continuare 

Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri 

sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

     Complementar realizării măsurilor de asistenţă socială, Direcţia asigură și servicii 

de asistenţă medicală comunitară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent Direcţiei se aprobă de către 

Consiliul Local al Municipiului Brad, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure 

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând cont de serviciile sociale 

organizate în structura sau în subordinea acesteia. 

    Finanţarea Direcţiei se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi 

beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, 

sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 

           Durata de funcţionare a Direcţiei este nelimitată. Beneficiarii serviciilor sociale 

acordate de către Direcţie sunt persoane, familii şi comunităţi aflate în situaţii de 

dificultate sau în risc de excluziune socială (copii, familii, persoane cu dizabilităţi, 

persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, 

persoane cu diferite adicţii, persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane cu 

afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate, etc.). 

            Condiţiile de acordare a serviciilor sociale oferite de Direcţie sunt în funcţie de 

caracteristicile fiecărui serviciu social solicitat, în conformitate cu prevederile legale. 

           În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 29/2003, odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

  În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

         Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru Voicu, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Nefiind   discuții, domnul  preşedinte de şedinţă, Huieț Voicu-Petru, menţionează că 

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

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

  Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul 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. 1  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,Huieț Petru -Voicu supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2018 

privind înființarea Direcției de Asistență Socială  Brad, fără personalitate juridică, prin 

reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Brad și aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 

 

 



  Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru  

instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru -Voicu, 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 în prezent, Organigrama şi Statul 

de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul 

permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile 

publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad conțin  136 de 

posturi  aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2018. 

      Pe lângă cele 136 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. 

III alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele locale, 113 

posturi la „Asigurări şi asistenţă socială” – capitol bugetar 68.02, respectiv 319,5 posturi 

la „Sănătate”-  capitol bugetar 66.02. 

     Faţă de cele de mai sus, având în vedere prevederile art. 41 și art. 113 alin. (2), (3) 

și (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale H.G.  nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 

şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, precum și Referatul nr. 8935/21.03.2018 al Serviciului Public de Asistență 

Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, se impune 

modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului 

Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad astfel: 

   Se înființează Direcția de Asistență Socială Brad, fără personalitate juridică, prin 

reorganizarea serviciului Public de Asistență Socială Brad, în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad, cu un număr total de 123 posturi (1 post contractual de 

conducere; 1 post - funcție publică de conducere; 5 posturi – funcții publice de execuție; 

116 posturi contractuale de execuție), având următoarea structură (pozițiile 136 – 258 în 

statul de funcții): 

  1. Director executiv – 1 post contractual de conducere înființat (poziția 136 în 

statul de funcții); 

  2. Serviciul Public de Asistență Socială, cu un total de 107 posturi (1 post - 

funcție publică de conducere; 3 posturi – funcții publice de execuție; 103 posturi 

contractuale de execuție), serviciu structurat astfel: 

 - șef serviciu – 1 post – funcție publică de conducere (poziția 137 în statul de 

funcții); 

 - Compartimentul Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru 

persoane dezavantajate-POAD – 3 posturi (2 funcții publice de execuție - inspector, 

grad profesional superior; 1 post contractual de execuție înființat - inspector de 

specialitate, grad profesional debutant) - pozițiile 138 – 140 în statul de funcții; 

 - Compartimentul Cantina de Ajutor Social – 5 posturi contractuale de 

execuție (3 posturi de muncitor calificat; 1 post de șofer I; 1 post de asistent social 

practicant, rezultat prin transformarea postului vacant de inspector de specialitate, grad 



profesional II ) - pozițiile 141 – 145 în statul de funcții; 

 - Compartimentul Asistență Medicală Comunitară – 2 posturi contractuale de 

execuție (asistent medical principal) - pozițiile 146 – 147 în statul de funcții; 

 - Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali – 91 posturi (1 funcție 

publică de execuție - inspector, grad profesional principal; 90 posturi contractuale de 

execuție – asistenți personali) - pozițiile 148 – 238 în statul de funcții; 

 - Compartimentul Protecție Persoane cu Dizabilități și Persoane Vârstnice  – 

2 posturi contractuale de execuție înființate (1 post – inspector de specialitate, grad 

profesional II; 1 post – inspector de specialitate, grad profesional debutant) - pozițiile 

239 – 240 în statul de funcții; 

 - Compartimentul Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului  – 1 post 

contractual de execuție înființat – inspector de specialitate, grad profesional II - poziția 

241 în statul de funcții; 

 - Compartimentul intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, 

migrație și repatrieri, prevenire marginalizare socială  – 1 post contractual de execuție 

înființat - inspector de specialitate, grad profesional debutant - poziția 242 în statul de 

funcții; 

 - Compartimentul prevenire și combatere violență domestică  – 1 post 

contractual de execuție înființat - inspector de specialitate, grad profesional debutant - 

poziția 243 în statul de funcții; 

 3. Asistența Medicală din Cabinetele Medicale Școlare - 7 posturi 

contractuale de execuție (1 post medic specialist; 6 posturi de asistent medical principal) 

- pozițiile 244 – 250 în statul de funcții; 

 4. Creșa de Cartier Brad - 3 posturi contractuale de execuție (1 post asistent 

medical principal; 1 post infirmieră; 1 post muncitor calificat II) - pozițiile 251 – 253 în 

statul de funcții; 

 5. Compartimentul Expert pentru Problemele Romilor - 1 post – funcționar 

public de execuție – consilier, grad profesional superior (compartimentul a făcut parte 

din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad) - poziția 254 în statul de 

funcții; 

 6. Compartimentul Juridic - 1 post – funcționar public de execuție – consilier 

juridic, grad profesional principal - poziția 255 în statul de funcții; 

 7. Compartimentul Contabilitate - 1 post contractual de execuție – inspector 

de specialitate, grad profesional IA - poziția 256 în statul de funcții; 

 8. Compartimentul Monitorizare, Analiză statistică, indicatori asistență 

socială și Incluziune socială - 1 post contractual de execuție înființat – inspector de 

specialitate, grad profesional II - poziția 257 în statul de funcții; 

 9. Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței 

sociale și Relația cu asociațiile și fundațiile - 1 post contractual de execuție înființat – 

inspector de specialitate, grad profesional II - poziția 258 în statul de funcții 

Noua structură organizatorică a rezultat în urma redistribuirii posturilor existente, 

ocupate sau vacante, și înființării a 9 posturi de natură contractuală (1 post de conducere 

și 8 posturi de execuție), fără modificarea numărului de funcții publice, astfel încât nu 

este necesar avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București pentru 

modificarea în cauză.  

În urma modificărilor susmenţionate, Organigrama şi Statul de funcţii pentru 

Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad va 

cuprinde un număr de 123 de posturi – (pozițiile 136 – 258 în statul de funcții), care se 

prezintă astfel: 



  - 1 post – director executiv – post contractual de conducere 

  - 1 post – șef serviciu – funcție publică de conducere 

  - 5 posturi - funcţii publice de execuţie 

  - 116 posturi contractuale de execuţie. 

De asemenea, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului 

Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad (fără Direcția de Asistență Socială) va cuprinde un număr de 135 de 

posturi (pozițiile 1 – 135 în statul de funcții), care se prezintă astfel: 

  -  2 posturi demnitari ( primar și viceprimar) 

  -   1 post secretar – funcţie publică de conducere 

  -   5 posturi - funcţii publice de conducere 

  - 62 posturi - funcţii publice de execuţie 

  -   5 posturi contractuale de conducere 

  - 60 posturi contractuale de execuţie. 

Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, 

pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad vor fi transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

Bucureşti, încadrându-se în prevederile Ordinului nr. 2.422/2017 (emis de Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene) privind aplicarea 

prevederilor art. III alin. (11) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare (fără a se depăși numărul maxim de posturi de 164). 

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și  propunE 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

        Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru Voicu, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

    Nefiind   discuții, domnul  preşedinte de şedinţă, Huieț Voicu-Petru, menţionează 

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

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

     Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul 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. 1  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,  Huieț Petru -Voicu supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” Adam Ionel Daniel  

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018 privind aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și 

pentru  instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad. 

 

  Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul  2018. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru -Voicu, 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 prin adresa nr. 2537/19.03.2018 a 

O.C.P.I. Hunedoara, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 8713/20.03.2018,  

Municipiul Brad a primit suma de 155.000 lei, reprezentând credite de angajament alocate 

pentru anul 2018 – etapa III finanțarea 2018 – Programul Național de Cadastru și Carte 

Funciară.  

           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”. 

           De asemenea s-a încasat suma de 136,94 mii lei aferentă proiectului POCU- 

Comunitatea Brad acceptă sprijinul dumneavoastră, pentru cheltuieli de personal a echipei 

de proiect  și pentru achiziționare de echipamente sportive  la Școala Gimnazială „Mircea 

Sântimbreanu” Brad. 

           Având în vedere aceste considerente propun majorarea bugetului local al 

Municipiului Brad pe anul 2018 atât la venituri, cât si la cheltuieli cu  suma  de  8.134,59   

mii lei după cum urmează: 

           La venituri  se  modifică următoarele capitole bugetare: 

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

- 43.02 – „Subvenții de la alte administrații”….…………….   155,00 mii lei; 

- 48.02 – „Sume primite de la UE”…………………….…...…136,94 mii lei; 

 La cheltuieli  se  modifică următoarele capitole bugetare 

            -   65.02  - ”Învățământ”………………………….....................136,94 mii lei; 

-   70.02  - ”Locuințe servicii și dezvoltare publică”..…….………155,00  mii lei; 

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

           În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

         Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru Voicu, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

      Nefiind   discuții, domnul  preşedinte de şedinţă, Huieț Voicu-Petru, menţionează 

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

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

     Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul 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. 1  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,Huieț Petru -Voicu supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” Adam Ionel Daniel  se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2018 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 37/2018 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe 

anul  2018.  

 

       Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli  pe anul 2018 al  SPITALULUI MUNICIPAL BRAD  . 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru -Voicu, 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 prin adresa  nr. 1804/09.03.2018,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 7627/09.03.2018, Spitalul Municipal 

Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad bugetul de venituri şi 

cheltuieli rectificat al acestei instituţii pe anul 2018, în urma avizării de către Consiliul de 

administraţie. 

Pentru modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad  

iniţial s-a ţinut cont de:  

- majorarea salariilor si a contribuţiilor aferentă medicilor rezidenţi; 

- angajamentele aferente Titlului II Bunuri si servicii efectuate în primul trimestru  

- adresa 1969/06.03.2018 primită de la DSP Deva referitoare la repartizarea pe trimestre 

a bugetului aprobat pentru programele naţionale de sănătate publică. 

  În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal 

Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 876,10 mii lei, astfel: 

  Cod 33.10.30 „Venituri din contracte încheiate cu Direcţiile de sănătate publică din 

sume alocate de la bugetul de stat”cu suma de 876,10 mii lei,  

  În cadrul  cheltuielilor se efectuează modificări în sumă de +1005,19 mii lei/-

129,09 mii lei, acestea majorându-se cu suma de 876,10 mii lei.  

  Modificările în sumă de +1005,19/-129,09 mii lei se efectuează la SECŢIUNEA 

DE FUNCŢIONARE –  CHELTUIELI CURENTE, astfel:  

- Titlului I „Cheltuieli de personal”  = +876,10 mii lei 

o 10.01.01 „Salarii de bază”   =  +461,00 mii lei; 

o 10.01.05 „Sporuri pentru condiţii de muncă”  =  +350,00 mii lei; 

o 10.01.06 „Alte sporuri”    =  +  30,00 mii lei; 

o 10.01.17 „Indemnizaţie de hrana”   =  +  17,00 mii lei; 

o 10.03.07 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă” =  +  18,10 mii lei; 

- Titlului II „Bunuri şi servicii”  +69,09 mii lei / -69,00 mii lei 

o 20.01.01 „Furnituri de birou”   =  + 2,00 mii lei; 

o 20.01.02 „Materiale pentru curăţenie”   =  + 3,00 mii lei; 

o 20.01.05 „Carburanţi şi lubrefianţi”   =  + 1,00 mii lei; 

o 20.01.06 „Piese de schimb”    =  +10,00 mii lei; 

o 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”  =  

- 16,00 mii lei; 

o 20.02      „Reparaţii curente”    =  - 53,00 mii lei; 

o 20.03.01 „Alimente”      =  +  5,00 mii lei; 

o 20.04.01 „Medicamente”     =  +30,00 mii lei; 

o 20.04.02 „Materiale sanitare”    =  +  3,00 mii lei; 

o 20.04.03 „Reactivi”      =  +15,00 mii lei; 

o 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”   =  + 0,09 mii lei; 

- Titlului X „Alte cheltuieli”  = + 60,00 / - 60,00 mii lei; 

o 59.01 „Burse”        =  - 60,00 mii lei; 

o 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”  = + 60,00 mii 

lei. 

- Titlului XVII „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” =          

- 0,09 mii lei  

o 85.01 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” =                 

- 0,09 mii lei. 

Pentru finanţarea investiţiilor propuse a fi efectuate din veniturile din prestări 

servicii realizate în anul 2018 se vor efectua vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în sumă de 70,00 mii lei. 



Întrucât, la sfârşitul anului 2017, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brad a 

rămas neutilizată suma de 295.416,21 lei, cheltuielile exerciţiului curent se măresc cu 

excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi utilizată în anul 

2018 pentru secțiunea de funcționare, conform Proiectului de Hotărâre al 

Comitetului Director nr.1/22.01.2018. 

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.  

    Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru Voicu, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Nefiind   discuții, domnul  preşedinte de şedinţă, Huieț Voicu-Petru, menţionează că 

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

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul 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. 1  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,Huieț Petru -Voicu supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” Adam Ionel Daniel  se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2018 privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli  pe anul 2018 al  SPITALULUI MUNICIPAL BRAD. 

 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan întreabă dacă se dorește prelungirea 

termenului de furnizare a energiei termice pentru populație. 

     Domnul Primar, Florin Cazacu precizează, că da, cu acordul domnilor consilietri  se 

dorește prelungirea acestui termen, inițiativa acestei prelungiri venind din partea 

conducerii S.C. TEMICA BRAD S.A..  

     Mai precizează că pentru ședința ordinară de consiliu se va iniția un proiect de 

hotărâre în acest sens. 

Nemaifiind  alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru -Voicu, declară 

închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată 

pentru data de 22 martie 2018. 

 

Brad, 22 martie 2018 
 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR 

                          CARMEN – IRINA BORA 

 

 

                                                                       


