R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 28 decembrie 2016, 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 28 decembrie 2016 prin Dispoziţia nr. 971/28.12.2016 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 28 decembrie 2016.
La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 7 consilieri locali fiind absenţi (Claudia Mager, Ioan Florin Oprişa, Ionel
Daniel Adam, Voicu Petru Huieţ, Vasile Bârea, Dorin Sorin David şi Iosif Manea).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela
care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef
Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de
specialitate al Primarului 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, domnişoara secretar Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, domnișoara 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, domnișoara secretar Mihaela David, dă cuvântul doamnei
preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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
2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune aprobării Ordinea de zi şi
cu 10 voturi „pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi (Claudia Mager, Ioan
Florin Oprişa, Ionel Daniel Adam, Voicu Petru Huieţ, Vasile Bârea, Dorin Sorin
David şi Iosif Manea), se aprobă.
În continuare se trece la discutarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea
de zi astfel cum a fost aprobată Ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă
şi precizează că urgenţa acestei şedinţe este impusă de faptul că la data de 21
decembrie 2016 a fost emisă H.G. nr. 975 privind alocarea unei sume din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru
unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de
inundaţii, Municipiul Brad primind suma de 19 mii lei pentru refacerea infrastructurii
locale afectată de inundaţii.
Pentru lămuriri suplimentare cu privire la conţinutul proiectului de hotărâre
susmenționat este prezentă la şedinţă, în calitate de invitat doamna Gabriela-Octavia
Petrean - Șef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Domnul Primar, Florin Cazacu, citeşte expunerea de motive privind
rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 menţionând că prin Hotărârea
Guvernului nr. 975/21.12.2016 s-a aprobat alocarea sumei de 19 mii lei,
Municipiului Brad, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii
afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se stabileşte
la venituri în sumă de 34.181,29 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 36.313,95 mii
lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de 19
mii lei la capitolul bugetar :
42.02 - „ Subvenții de la bugetul de stat”………….… 19,00 mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de
19 mii lei la capitolul bugetar :
84.02 „ Transporturi” ……………………….19,00 mii lei.
Această sumă va fi utilizată pentru: refacerea a 9 podețe avariate în Municipiul
Brad; refacerea unui drum de interes comunal –L=3 km – degradare parte carosabilă
aflat în domeniul public al municipiului Brad, sat Ruda Brad; refacerea a 8 podețe
avariate sat Ruda Brad; refacerea a 5 podețe avariate sat Țărățel; refacerea a 4 podețe
avariate sat Valea Bradului și refacerea a 8 podețe avariate sat Mesteacăn.
Totodată, bugetul activităților finanțate din venituri proprii se majorează cu

suma de 0,1 mii lei la venituri, din prestări servicii, suma respectivă alocându-se la
cheltuieli cu bunurile și serviciile, capitolul bugetar 70.10„Locuințe, servicii și
dezvoltare publică ”.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă care a fost suma totală
solicitată ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii?
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru face cunoscut faptul că cererea a fost
formulată pentru suma totală de 6 mld. lei, dar s-au primit doar 19 mii lei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul propus şi cu 10 voturi „pentru”, 7 consilieri locali fiind
absenţi (Claudia Mager, Ioan Florin Oprişa, Ionel Daniel Adam, Voicu Petru
Huieţ, Vasile Bârea, Dorin Sorin David şi Iosif Manea) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 176/2016 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad
pe anul 2016.
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, mulţumeşte încă o dată doamnelor
şi domnilor consilieri locali pentru prezenţă.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 28 decembrie 2016.
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