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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 29 februarie 2016 prin Dispoziţia nr. 160/29.02.2016 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 29 februarie 2016.
La şedinţă au fost prezenţi  15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie,  2 consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi Angela Suciu).
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 de maternitate
(sarcină şi lăuzie) a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.

În calitate de invitaţi au participat: domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului
Municipal Brad şi doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef Serviciu Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, mulţumeşte domnilor consilieri
pentru prezenţă şi precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă
de adresa nr. 418/25.02.2016 a Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în
Sănătate care a comunicat faptul că potrivit Hotărârii Comitetului Director al Autorităţii
Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 2/16.12.2015, prin Ordinul
preşedintelui A.N.M.C.S. a fost aprobat Planul de acreditare al spitalelor pentru perioada
2015-2016, valabil şi definitiv  până la finele actualului ciclu de acreditare (IUNIE
2016).

Spitalul Municipal Brad face parte din cele 25 de spitale aprobate a fi evaluate în
luna martie 2016, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.M.C.S. nr.
55/17.02.2016.

În perioada 21-25 martie 2016 va avea loc vizita de evaluare în vederea acreditării a
unităţii sanitare cu paturi cu condiţia achitării de către Autoritatea de Management al
Calităţii în Sănătate  a sumei în valoare de 80.135,70 lei până la data de 01.03.2016.

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 Mihaela David, 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, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Domnul preşedinte de şedinţă,  Aurel-Vasile Circo, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, supune aprobării  Ordinea de zi
şi cu 15 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 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Domnul Preşedinte de şedinţă, Aurel -Vasile Circo, 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. 1443/29.02.2016
Spitalul Municipal Brad  înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2016, avizat de către Consiliul de administraţie.

La întocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Spitalului Municipal
Brad pe anul 2016 s-a ţinut cont de :

Adresa Municipiului Brad nr.6517/17.02.2016 de alocare a fodurilor pentru
obiective de investiţii;

Actul Adiţional nr.3 la Contract nr.3013/15.04.2015 încheiat cu DSP Deva referitor
la alocarea unor sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programul
TBC ;

Suma primită în baza unui contract de sponsorizare;
Adresa Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

nr.418/25.02.2016.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal

Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 204,51 mii lei, astfel:
la codul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale

de sănătate” cu suma de 85,00 mii lei, sumă necesară pentru plata taxei de acreditare
conform adresei Adresa Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
nr.418/25.02.2016;

la codul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate
publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii”cu suma de 7,00
mii lei, conform Actul Adiţional nr.3 la Contract nr.3013/15.04.2015 încheiat cu DSP
Deva referitor la alocarea unor sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
pentru programul TBC ;



la codul 37.10.01 „Donatii şi sponsorizări” cu suma de 6,71 mii lei reprezentând
sume primite în baza unui contract de sponsorizare

la codul 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de
capital din domeniul sănătăţii” cu suma de 105,80 mii lei

În cadrul cheltuielilor se efectuează majorări în sumă de +204,51 mii lei, astfel
la:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE
 Titlului II „Bunuri şi servicii” se efectuează majorări în sumă de +98,71

mii lei, modificând prevederile bugetare la următoarele articole/aliniate:
- Majorare:

o 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” = +4,00
mii lei;

o 20.04.01 „Medicamente” = +1,00 mii lei;
o 20.04.02 „Materiale sanitare” = +1,00 mii lei;
o 20.04.04 „Dezinfectanţi” = +1,00 mii lei;
o 20.05.03 „Lenjerie si accesorii de pat” = 6,71 mii lei;
o 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” = +85,00 mii lei.

SECŢIUNEA DEZVOLTARE – CHELTUIELI DE CAPITAL
 Titlului XII „Active nefinanciare” se efectuează majorări în sumă

de +105,80 mii lei, modificând prevederile bugetare la următoarele
articole/aliniate:

o 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport” = +100,50 mii
lei;

o 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe” = +5,30 mii lei.
Întrucât la sfârşitul anului 2015 a rămas în contul deschis la Trezoreria

Municipiului Brad suma de 45.801,04 lei, cheltuielile de funcţionare pentru exerciţiul
curent se măresc cu excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent..

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că este un termen limită până în data de
01.03.2016, dată până la care Spitalul Municipal Brad mai poate plăti taxa de autorizare,
având în vedere că adresa  Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate a
venit doar în data de 26.02.2016 la ora 16,00.

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan întreabă ce se întâmplă dacă se
plăteşte taxa, iar spitalul nu este acreditat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, menţionează că dacă nu
corespund anumite criterii se va întocmi un Program de conformare cu o durată de până
la 12 luni, care trebuie respectat şi nu se mai plăteşte taxa încă o dată.

Domnul consilier local, Mihai Mureş întreabă dacă nu se ştie exact ce criterii
trebuie îndeplinite pentru ca Spitalul să fie acreditat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, precizează că există criterii de
performanţă.

Domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad, menţionează că
aceste criterii sunt impuse de Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara şi trebuie
respectate, iar apoi se obţine acreditarea.



Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă pe cât timp se dă acreditarea.
Domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad, precizează că

acreditarea se dă pentru o perioadă de 5 ani.
Domnul consilier local, Mircea Incău, îl întreabă pe domnul Ioan Cobori –

Manager al Spitalului Municipal Brad, care este situaţia contractului încheiat cu Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate.

Domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad, precizează că fără
acreditare nu se poate încheia nici un contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate, nu se mai poate deconta nimic către pacienţi iar spitalul va fi în pericol de a se
închide.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că la Spitalul Municipal Brad
îndeplinirea criteriilor de performanţă este în derulare şi ca atare nu trebuie creată panică
referitor la o eventuală închidere a spitalului.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă dacă primăriile din zonă nu
contribuie la întreţinerea  Spitalului Municipal Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în prezent toate serviciile medicale
sunt plătite către cetăţeni, doar pentru plusuri (lenjerie, dotări) ar putea aloca sume din
fondul de rezervă şi primăriile din zonă, dar nimeni nu contribuie cu nimic.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, 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, Aurel-Vasile Circo supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” doi consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2016 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL
BRAD.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, mulţumeşte încă o dată
doamnelor şi domnilor consilieri locali pentru prezenţă.

Nemaifiind  alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo,
declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de
îndată pentru data de 29 februarie 2016.

Brad, 29.02.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID




