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P R O C E S – V E R B A L 
încheiat azi, 29  noiembrie 2011 cu ocazia şedinŃei 

Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa de îndată  s-a făcut 
în data de 29 noiembrie 2011 prin DispoziŃia nr.867/29.11.2011 emisă de Primarul 
municipiului Brad, conform art.39, al.4 şi art.68 al.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consilierii au fost anunŃaŃi telefonic în data de 29.11.2011. 

 La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 2 consilieri fiind 
absenŃi motivat (Benea Răpcău AncuŃa, Oprişa Ioan Florin). 

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela – 
secretar al municipiului Brad.  

Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru prezenŃa la 
şedinŃă. 
           Doamna Galea Mirela – secretar al municipiului Brad îl invită pe domnul preşedinte 
de şedinŃă să ocupe loc în prezidiu pentru  a prelua conducerea şedinŃei de consiliu . 

     Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului   
ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi  care se  
aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

municipiului Brad pe anul 2011. 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 

da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.   
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Hotărârea Consiliului 

JudeŃean Hunedoara nr. 195/2011 prin care se alocă suma de 150 mii lei din fondul de 
rezervă bugetară şi a adresei nr. 60710/25.11.2011 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Hunedoara, prin care se alocă suma de 562 mii lei din sume defalcate 
din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, respectiv cheltuieli de  personal din 
învăŃământ şi plata drepturilor salariale a asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap 
şi a indemnizaŃiilor persoanelor cu handicap,  a  iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011. 
 În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2011 se stabileşte în 
sumă de 20802 mii  lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli . 
 Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 712 
mii lei  la  următoarele capitole bugetare : 
 - 11.02 - sume defalcate din TVA                                                       562 mii lei  

- 43.02 –   subvenŃii de la  alte administraŃii                                       150 mii lei 
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 712  

mii lei  la următoarele capitole bugetare: 



-  65.02 – învăŃământ   cu suma de  350  mii lei 
-      68.02 – asigurări şi asistenŃă socială cu suma de 212 mii lei  
-  81.02 – combustibil şi energie cu suma de 150 mii lei. 

    Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat. 
  Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate  al primarului municipiului Brad.  

Nefiind   discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat 
(Benea Răpcău AncuŃa, Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr.150/2011 privind 

rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011. 
Domnul primar Florin Cazacu prezintă domnilor consilieri, adresa nr. 

5054/29.11.2011 1a Primăriei municipiului Brad către Unitatea Militară 01099 »Vânători 
de Munte » Brad cu referire la Programul festiv propus pentru ziua de 1 Decembrie – Ziua 
NaŃională a României, prin care le aduce la cunoştinŃă că,  în şedinŃa de lucru a 
consilierilor municipali din data de 28.11.2011, s-a luat decizia constituirii unei delegaŃii 
care să reprezinte municipalitatea la Adunarea festivă de la Alba Iulia, astfel încât acŃiunea 
propusă a se desfăşura  în PiaŃa Tricolor din municipiul Brad nu va mai avea loc. 

Domnii consilieri au luat act de adresa  prezentată şi sunt în unanimitate de acord cu 
aceasta. 

Domnul consilier Mureş Mihai propune  ca administraŃia publică locală să nu mai 
organizeze nici o manifestare cu ocazia hramului Bisericii Sfântul Nicolae şi Sfânta 
MuceniŃă Varvara  de peste Luncoi care va avea loc în data de 4 decembrie 2011 tocmai 
pentru a nu mai da motive  cetăŃenilor  să vocifereze – domnii consilieri sunt în 
unanimitate de acord cu  propunerea făcută.  

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă vom avea de unde 
achiziŃiona păcură în momentul în care se va intra în posesia banilor primiŃi de la Guvernul 
României. 

Domnul primar precizează că se va putea achiziŃiona păcură atât de la furnizorul de 
anul trecut cât şi de la furnizorul de la  Paşcani. 

Domnul consilier Mureş Mihai vis – à - vis de problema căldurii în municipiul Brad 
aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri faptul  că domnul deputat Nistor LaurenŃiu va 
trimite din resurse  proprii municipiului Brad o maşină cu 20 tone de păcură . 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că dacă se vor primii şi cele  2500 de tone 
de păcură din fondul de rezervă al statului : 1000 de tone de păcură de la Mintia şi 1500 
tone de păcură de la Arad şi cu ce mai este în momentul de faŃă  se va putea depăşi şi acest 
sezon rece. 

Domnul consilier Suciu Ovidiu  prezintă adresa  nr.16/24.11.2011 a Sindicatului 
ÎnvăŃământ Preuniversitar–zona Brad prin care se aduce la cunoştinŃă adresa 
Inspectoratului Şcolar al JudeŃului Hunedoara nr. 5059/17.11.2011  prin care se 
solicită a se demara până la data de 01.12.2011 acŃiunea de solicitare  a 
modificării actualei reŃele şcolare din municipiul Brad, pentru anul şcolar 2012-
2013, prin redobândirea personalităŃii juridice a şcolilor gimnaziale «Horea, 
Cloşca şi Crişan» şi «Mircea Sântimbreanu». 



 În urma discuŃiilor purtate domnii consilieri solicită Comisiei de specialitate a 
Consiliului local să prezinte până la şedinŃa ordinară din data de 30 noiembrie 2011 o 
soluŃie concretă  pentru ca unităŃile de învăŃământ să-şi  poată redobândi personalitatea 
juridică. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată pentru data de 
29.11.2011. 

 

Brad, 29.11.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                                SECRETAR 

 

              SUCIU OVIDIU                                                        GALEA MIRELA  
 
 


