ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES–VERBAL

încheiat azi, 24 octombrie 2008 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 24 octombrie 2008 prin DispoziŃia nr. 2662/24.10.2008 emisă de
Primarul municipiului Brad, conform art. 39(1) şi (4) din Legea administraŃiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Domnii
consilieri au fost convocaŃi telefonic în data de 24.10.2008 pentru ora 11,00.
La şedinŃă au fost prezenŃi 12 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 1 consilier
fiind absent motivat (Circo Aurel Vasile), 4 consilieri absenŃi (Mureş Mihai, Leaha
Ştefan Dorel, Ştefan Bogdan Mihai, Kiszely Fabius Tiberiu).
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela –
şef birou administraŃie publică locală, autoritate tutelară care o înlocuieşte conform
dispoziŃiei nr. 2661/23.10.2008 pe doamna Epure Agnes – secretar al municipiului
Brad care se află în concediu legal.
Doamna Galea Mirela declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită.
Doamna Galea Mirela îi invită pe domnii consilieri să facă propuneri pentru
alegerea preşedintelui de şedinŃă având în vedere faptul că domnul consilier Circo
Aurel Vasile care a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna septembrie este plecat într-o
delegaŃie la Bucureşti.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca doamna consilier Chiş
Alexandra să conducă lucrările şedinŃei, dânsa fiind conform Regulamentului de
organizare şi funcŃionare al Consiliului local al municipiului Brad, prima care urmează
în ordine alfabetică.
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi, doamna consilier Chiş
Alexandra este invitată să preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu.
Doamna preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi: 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pentru anul 2008.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau
completări la Proiectul Ordinii de zi.
Nefiind propuneri de modificări şi completări, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot Proiectul ordinii de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pentru anul 2008.

Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru prezenŃă şi
precizează că având în vedere HGR nr.1155/2008 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2008, pentru finanŃarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoriltăŃilor
administraŃiei locale , prin care s-a alocat suma de 2190 mii lei pentru munmicipiul
Brad, ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 631/2008
privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprivizionate ale
preŃurilor combustibililor utilizaŃi pentru producerea energiei termice furnizate
populaŃiei în sistem centralizat conform OG nr. 36/2006 prin care s-a alocat suma de
155 mii lei municipiului Brad şi a adresei nr. 25167/2008 a DirecŃiei Generale a
FinanŃelor Publice Hunedoara prin care s-a alocat suma de 133 mii lei pentru
finanŃarea cheltuielilor de personal din instituŃiile de învăŃământ preuniversitar de stat,
în baza OUG nr. 112/2008 a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus
rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008 cu suma de 2478 mii lei.
Mai menŃionează că în urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe
anul 2008 se stabileşte în sumă de 28540 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli,
veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2008 se majorându-se cu suma de 2478
mii lei iar cheltuielile bugetului municipiului Brad se majorându-se cu suma de 2478
mii lei. Domnul primar precizează că datorită insuficienŃei de fonduri la unele capitole
bugetare şi a surplusului la altele se impun virări de credite de la un subcapitol
bugetar la altul.
Domnul consilier Manea Iosif dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul
consilier Podaru Vasile dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale şi a
Compartimentului de audit intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre doamna preşedinte
de şedinŃă supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Circo Aurel Vasile), 4 consilieri absenŃi (Mureş Mihai, Leaha
Ştefan Dorel, Ştefan Bogdan Mihai, Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.
146/2008 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008.

Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată pentru data de
24.10.2008.
Brad, 24.10.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
CHIŞ ALEXANDRA
SECRETAR
Epure Agnes

