
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 
 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

încheiat azi, 13 decembrie 2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară din 

data de 13 decembrie 2019 s-a făcut de îndată, telefonic, în data de 13.12.2019, prin 

Dispoziţia nr. 794/13.12.2019 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu 

prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și 

e, alin. 3 lit. b și art. 196  alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, și 

5 consilieri locali absenți ( Petru – Voicu Huieț, Iosif Manea, Ioan Hărăguș, Ionel Circo și 

Dorin Sorin David). 

În calitate de invitată  a participat doamna Petrean Gabriela – Octavia – șef Serviciu 

Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar General al  

Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind 

Codul  administrativ,  doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,  

constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi anume:  

„ ART. 228 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 

abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 

folos material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 



d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care 

a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;f) asociaţie sau 

fundaţie din care face parte. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una 

dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 

consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la 

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-

verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este 

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”. 

 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi 

precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de necesitatea devenirii 

operaționale a sumei 125,11 mii lei, alocată de  Uniunea Europeană pentru finanțarea 

proiectului „Comunitatea Brad acceptă sprijinul nostru” ID MYSMIS2014: 101234, din 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4.2 Prioritatea de 

investiție  9ii Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, 

apel de proiecte POCU/20/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, cu codul 

MYSMIS 2014:YD 10123.  

În continuare, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

dă cuvântul domnului  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru,  pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata 

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 

1.  Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2019  

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, supune la vot ordinea de zi prezentată 

care se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și  5 consilieri locali  fiind absenți (Petru – Voicu Huieț, 

Iosif Manea, Ioan Hărăguș, Ionel Circo și Dorin Sorin David). 

 

   



 

 În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea 

aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul  2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre 

analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a 

şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 

credite”. 

  Prin adresa nr. HDG_STZ 25315/09.12.2019,   A.N.A.F.- D.G.R.F.P. –Timișoara, 

Activitatea Județeană de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara a comunicat 

suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate cu suma de 30 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învățământul de masă. 

  Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri și suplimentare față de cele 

prognozate în sumă de 180,41  mii lei propun majorarea bugetului local al Municipiului 

Brad pe anul 2019 atât la venituri, cât si la cheltuieli cu  suma de 210,41 mii lei,  după cum 

urmează: 

 Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se majorează  cu suma de 

210,41  mii  lei  la următoarele capitolele bugetare:  

 - 07.02 „Impozite și taxe pe proprietate”………………..…..15,20 mii lei; 

 - 11.02 „Sume defalcate din T.V.A.”………………..………30,00 mii lei; 

 - 30.02 „Venituri din proprietate…………………………….34,00 mii lei; 

 - 33.02.„Venituri din prestări servicii și alte activități ”……..4,00 mii lei; 

 - 34.02 „Venituri din taxe administrative”………………..….0,10 mii lei; 

- 36.02 „Diverse venituri”…………………………………..  1,10 mii lei; 

- 37.02 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile”..…….0,10 mii lei; 

- 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”…………….. 0,80 mii lei; 

- 48.02 „ Sume primite de la U.E”…………..…………..….125,11 mii lei; 

Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se majorează cu suma de 

210,41  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

- 65.02. „Învățământ” ……………………………………....155,11 mii lei; 

- 67.02. „Cultură, recreere și religie”………………………….0,10 mii lei; 

- 84.02.„Transporturi”……………………………………….55,20 mii lei, conform 

Totodată propun virări de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează: 

-  51.02  „Autorități publice”……………………………………..(-) 120,00  mii lei; 

-  70.02  ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”……..…….. . (+)   20,00  mii lei;  



 - 84,02 ”Transporturi” ……………………………………….....(+) 100,00 mii lei. 

  În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 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. 139 alin. 

3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 

consilieri locali. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 12  voturi "pentru”și  5 consilieri locali  absenți (Petru – Voicu Huieț, 

Iosif Manea, Ioan Hărăguș, Ionel Circo și Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 175/2019  privind  rectificarea  bugetului  Municipiului  Brad  pe 

anul  2019. 

  

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre   privind  utilizarea fondului de rezervă 

bugetară la dispoziția  Consiliului Local al Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, conform  prevederilor art. 36 alin. 1 

din  Legea nr. 273/206 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare  „ În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului 

local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor 

municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se 

utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale 

consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în 

cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi 

pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de 

extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativa 

proprie”. 

 Față de prevederile legale în vigoare și ținând cont de necesarul de fonduri pentru 

repararea unor străzi afectate de inundațiile din cursul anului 2019, a inițiat prezentul 

proiect de hotărâre prin care a propus  utilizarea sumei de 50 mii lei existentă în fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Brad  la capitolul bugetar 

84.02 „Transporturi” pentru reparații curente la aceste străzi. 

 În contextul celor de mai sus supune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 



 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 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. 139 alin. 3 

lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv  9 consilieri 

locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 12  voturi "pentru” și  5 consilieri locali  absenți (Petru – Voicu 

Huieț, Iosif Manea, Ioan Hărăguș, Ionel Circo și Dorin Sorin David)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 176/2019 privind utilizarea fondului de rezervă bugetară 

la dispoziția  Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Vasile Poenaru, declară 

închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Brad din data de 13 decembrie 2019.  

 

 

 
 

Brad, 13 decembrie 2019 

 

                                                                                                                                    

              

                         

SECRETAR GENERAL 

                                 Carmen – Irina Bora 

 

 

 
 

 


