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încheiat azi, 30 octombrie 2009 cu ocazia şedinŃei Consiliului local al
municipiului Brad convocată de îndată

Consiliului local al municipiului Brad a fost convocată de îndată pentru
data de 30 octombrie 2009 prin DispoziŃia nr. 1079/30.10.2009 emisă de Primarul
municipiului Brad, conform art.39, al.1 şi 4 şi art.68 al.1 din Legea administraŃiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnii consilieri au fost anunŃaŃi telefonic.
La şedinŃă au fost prezenŃi 11 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 6
consilieri fiind absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Benea Răpcău AncuŃa,
Hărăguş Marin Constantin, Radovici Emilian Teofil, Uibariu Lăcrămioara,
Manea Iosif).
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure
Agnes – secretar al municipiului Brad.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei de
consiliu, considerând-o legal constituită şi îl invită pe domnul consilier Groza
Liviu – care a fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii septembrie 2009 să
preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu.
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– iniŃiat de primarul municipiului Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau
completări la Proiectul ordinii de zi.
Nefiind modificări, domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul
ordinii de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru
prezenŃă.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2009.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara şi HGR nr. 1229/2009
privind repartizarea sumei de 170 mii lei potrivit prevederilor Ognr.19/2009 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 şi alocarea unor sume din

fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pentru anul 2009, pentru asigurarea cheltuielior de personal ale unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar de stat s-a alocat municipiului Brad suma de 928 mii
lei, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2009 cu suma respectivă. Precizează că
suma a fost alocată pentru finanŃarea cheltuielilor de personal ale instituŃiilor de
învăŃământ.
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 aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de
şedinŃă supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru” şi 6
consilieri absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Benea Răpcău AncuŃa,
Hărăguş Marin Constantin, Radovici Emilian Teofil, Uibariu Lăcrămioara,
Manea Iosif)se adoptă Hotărârea nr.126/2009 privind rectificarea bugetului
municipiului Brad .
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită executivului Primăriei să ia
măsuri în ceea ce priveşte prezenŃa la unităŃile de învăŃământ a personalului
medical care a fost repartizat la fiecare unitate precizând că ori de câte ori este
nevoie de asistenŃă medicală, uşa cabinetului care s-a amenajat conform
cerinŃelor este închisă. Tot timpul pe uşa cabinetului medical este pus un bileŃel
pe care scrie că asistenta se află la cabinetul din cadrul Colegiului NaŃional
„Avram Iancu” unde îşi are cabinetul medicul şcolar.
Mai solicită ca la fiecare unitate de învăŃământ personalul medical să fie
pontat zilnic, iar foaia colectivă de prezenŃă să fie înaintată primăriei nu înainte
de a fi semnată de directorul unităŃii de învăŃământ.
Domnul primar Florin Cazacu solicită ca şi medicul şcolar să-şi facă un
program stabilit între unităŃile de învăŃământ pentru a nu se mai deplasa
asistentele la cabinetul său. Totodată solicită doamnei secretar să le pună în
vedere să prezinte Raportul de activitate.
Domnul Ciur Gheorghe precizează că agentul de circulaŃie propus pentru
a fi prezent în faŃa şcolii de luni până vineri între orele 7.30.8.01 nu a apărut şi
totodată mai mai precizează că ar fi bine dacă s-ar amplasa un limitator de viteză
în acea zonă.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise
lucrările şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 30.10.2009.
Brad, 30.10.2009
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