ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES–VERBAL

încheiat azi, 9 noiembrie 2010 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 9 noiembrie 2010 prin DispoziŃia nr. 1349/09.11.2010 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 09.11.2010.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 2 consilieri
fiind absenŃi motivat (Ştefan Bogdan Mihai, Circo Aurel Vasile).
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes –
secretar al municipiului Brad .
La şedinŃă au participat şi angajaŃi din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru prezenŃă.
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei de consiliu, considerând-o
legal constituită şi îl invită pe domnul consilier Mureş Mihai să ocupe loc în prezidiu
pentru a prelua conducerea şedinŃei de consiliu avându-se în vedere că dumnealui a fost
ales presedinte de sedintă în cursul lunii septembrie 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105
garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2.

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 2010.
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 adresa nr.
36322/01.11.2010 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Hunedoara şi a
Referatului nr. 17479/04.11.2010 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul
Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2010 se stabileşte în
sumă de 28070 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma de 326
mii lei la capitolul bugetar 11.02 – sume defalcate din TVA.

Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma de 326
mii lei la capitolul bugetar 65.02 – ÎNVĂłĂMÂNT, urmând a se achita cheltuielile de
personal.
Totodată în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus virarea sumei de 300 mii
lei de la cheltuieli de personal capitol bugetar - 51.02 „autorităŃi executive” la capitolul
bugetar 84.02- „transporturi” pentru cheltuieli de reparaŃii curente la străzi.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.
11/2010 şi a Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel solicită să i se precizeze ce reprezintă această
sumă faŃă de anul 2010.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că această sumă reprezintă necesarul
acoperirii cheltuielilor pentru personalul dinm învăŃământ pentru aproximativ una lună.
Doamna contabil şef- Petrean Gabriela precizează că aceşti bani provin din
redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor de personal pentru
cadrele didactice.
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.
Nemaifiind alte 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 ( Ştefan Bogdan Mihai, Circo Aurel Vasile) se adoptă Hotărârea nr.137/2010
privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
garsoniere din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2.
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 urmare a faptului că a devenit liberă
garsoniera nr. 31 din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2 ca
urmare a evacuării fostului chiriaş Stratulat Iulian Viorel în baza SentinŃei civile nr.
354/CA/2009 a Tribunalului Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus repartizarea garsonierei susmenŃionate doamnei Olaru Elena Felicia.
A propus repartizarea acestei garsoniere doamnei Olaru Elena Felicia întrucât în
repetate rânduri susnumita împreună cu cele 2 fetiŃe minore ale sale s-a prezentat în
audienŃe la Primăria municipiului Brad, solicitând repartizarea unei locuinŃe, motivând că
nu are unde să locuiască deoarece a fost somată de fratele vitreg să părăsească
apartamentul unde a locuit împreună cu mama sa.
Mai menŃionează că doamna Olaru Elena Felicia a precizat că fratele său vitreg
Păduraru Ioan Alin a încheiat un contract de închiriere pe apartamentul deŃinut de către
mama lor şi doreşte să se instaleze cu familia lui în acest apartament.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii 114/1996, a Legii nr. 241/2001
pentru aprobarea OUG nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru
spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al
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unităŃilor administrativ – teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu,
locuinŃele de intervenŃie şi căminele pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale,
companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi regiilor autonome.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre.
Domnii consilieri sunt de acord ca doamna Olaru Elena Felicia care este prezentă în
sală să – şi prezinte pe scurt situaŃia.
Doamna Olariu Elena Felicia precizează că are 2 copii minori, este divorŃată, iar
venitul lunar se compune din: alocaŃie de stat pentru cei doi copii, este beneficiară de
ajutor social, are o pensie de handicap grd. 3 de 30 lei, alocaŃie monoparentală şi pensie
alimentară pentru cei doi copii.
Doamna secretar Epure Agnes distribuie buletinele de vot pentru ca domnii
consilieri să-şi poată exprima prin vot secret opŃiunea. În urma numărării bletinelor de vot
de către preşedintele de şedinŃă împreună cu doamna secretar se aprobă repartizarea
garsonierei nr. 31 cu 15 voturi „pentru” doamnei Olaru Elena Felicia.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian îi solicită acesteia să aibă foarte mare
grijă în viitor pentru a-şi achita obligaŃiile faŃă de furnizorii de utilităŃi pentru a nu ajunge
şi dumneaei în situaŃia de a fi evacuată.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”doamna Olaru Elena
Felicia, 2 consilieri absenŃi motivat (Ştefan Bogdan Mihai, Circo Aurel Vasile) se adoptă
Hotărârea nr.138/2010 privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105
garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru data de 16.11.2010 va fi
convocată o şedinŃă de consiliu extraordinară care va avea pe ordinea de zi două puncte.
1.Analizarea oportunităŃii renunŃării la dreptul de premŃiune pe care autoritatea
locală îl are faŃă de cumpărarea Muzeului Aurului din Brad
2. Aprobarea listei de priorităŃi în vederea repartizării locuinŃelor ANL.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată pentru data de
09.11.2010.

Brad, 09.11.2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
MUREŞ MIHAI

SECRETAR
Epure Agnes
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