
          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, 30 martie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară  

convocată de îndată pentru  data de 30 martie 2020 s-a făcut telefonic, în aceeași dată, în 

baza  Dispoziţiei nr. 184/30.03.2020 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Această ședință s-a desfășurat pe o platformă on line, conform Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad. 

La şedinţă au participat toți cei 17 consilieri locali în funcţie. 

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, cu modificările și completările ulterioare,  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 administrative, cu modificările și completările 

ulterioare 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  situația la nivel global și 

național cu privire la infecția cu Coronavirus  SARS – COVID - 19. 

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

dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, îl roagă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu  dă citire proiectului ordinii de zi: 

1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  al Municipiului Brad pe 

anul 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Municipal Brad pe anul 2020 -  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 17 voturi ”pentru” . 

 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 2020. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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. IX punctul 2 

din Ordonanța de Urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare:  

 „(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada 

stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. 

(1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) şi (8)-(11) şi art. 

47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 49. alin. (7) din Legea nr. 



273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se 

autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite 

de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru 

aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul 

COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate”. 

 Având în vedere necesarul de fonduri pentru Spitalul Municipal Brad, în vederea  

achiziționării de obiecte de inventar, materiale sanitare, dezinfectanți și mijloace fixe, 

respectiv aparatură medicală și posibilitatea utilizării unei sume de la un alt capitol bugetar, 

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

-  66.02  „Sănătate ”………… ……………………………..(+)  400,00  mii lei; 

-  67.02  ”Cultură, recreere și religie”……..………………. (-)  400,00  mii lei.  

  În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

atât majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020 și-l supune plenului 

Consiliului Local Brad  spre dezbatere  în forma prezentată. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că oportunitatea acestei 

virări de sume este dată de faptul că o serie întreagă de activități care sunt cuprinse la 

capitolul ”cultură, recreere și religie” nu se vor mai efectua în această perioadă. În speță este 

vorba despre sume alocate pentru activitatea de susținere a unor proiecte depuse în baza 

Legii nr. 350/....., proiecte care, în general, presupun competiții sportive care sunt interzise 

în această perioadă, o parte din banii alocați pentru activitățile culturale care presupun 

activități colective și, de asemenea, o sumă importantă de la religie, acolo unde nu sunt 

proiecte în derulare. Putem renunța la acestea așa cum este firesc în acest moment și să 

transferăm banii la sănătate. 

Dorește să facă o precizare foarte clară pentru a evita discuții inoportune din spațiul 

public : toate sumele de bani care nu sunt cuprinse la capitolul ”dezvoltare”, adică cu privire 

la investiții pot fi dirijate către capitolul de sănătate. Tot ce înseamnă activități publice, cum 

ar fi zilele orașului, pot fi dirijate acolo. Și dorește să asigure de responsabilitatea maximă 

în calitate de ordonator principal de credite și pentru că are această inițiativă o va face în 

limitele în care trebuie să asigurăm funcționalitatea orașului. Cu excepția cheltuielilor 

pentru salarii, cheltuielile pentru funcționare (iluminat public și alte cheltuieli de 

întreținere), orice sumă este necesară va fi  dirijată către capitolul sănătate. Problema cea 

mare nu sunt neapărat banii, ci faptul că nu sunt posibile aprovizionările în timp util. Sunt 

făcute comenzi de mult timp de către Spitalul Municipal Brad și, din nefericire, numai o 

mică parte din ele au fost onorate.  

Astăzi, reprezentanții D.S.P. au verificat stocurile și pentru o primă etapă a părții de 

criză putem spune că pentru un anumit număr de cazuri suntem acoperiți. Precizează că 

înainte de a intra la ședință a avut o discuție cu Prefectul Județului Hunedoara, după ce 

dânsul a avut o discuție cu Secretarul de Stat Raed Arafat despre situația generată de faptul 

că printr-un ordin al prefectului anumite spitale au fost declarate spitale suport. Ce 

înseamnă acest lucru? Spitalul Județean Deva este în carantină, Spitalul Municipal 

Hunedoara are caracter de spital de urgență și celelalte spitale din județ precum Zam, 

Orăștie, Brad, Hațeg vor funcționa ca spitale suport. Spitalul suport presupune că preiei 

cazurile noncovid și le tratezi, nu cazurile covid. Dar există o zonă neacoperită în acest 



moment, și anume când îți vine pacientul cu simptomatologie de bolnav infestat cu COVID-

19 și nu are context epidemiologic (pacienții trebuie să spună dacă au fost în contact direct 

cu un bolnav COVID-19, dacă a fost în străinătate într-o zonă roșie). Foarte mulți uită sau 

nu spun și atunci este necesar ca medicul de la urgențe să trateze fiecare caz care este 

susceptibil a fi infectat cu COVID-19 ca un bolnav care ar putea infecta și pe alții. Și atunci 

se protejează corespunzător și primește pacientul într-o zonă de izolare de la 

Compartimentul de Primiri Urgențe unde se poate ține o zi, două, dar nu este legal. Discuția 

cu Raed Arafat de astăzi a fost legată exact de un asemenea caz. După ce am avut 

experiența nefericită cu pacientul de 60 de ani din municipiul Brad  care a prezentat o 

simptomatologie de COVID-19 dar s-a dovedit ulterior că nu a fost COVID-19, s-a creat 

acea isterie că ar fi putut infecta și alți oameni. Dar rezultatul testului a fost negativ. Dacă ar 

fi fost pozitiv, tot Compartimentul Primiri Urgențe ar fi trebuit să intre în carantină. 

Compartimentul Interne trebuia să intre în izolare și eram în imposibilitatea de a ne 

desfășura activitatea ca și spital suport. De aceea, precizează că a luat aceste măsuri de 

prevenție. Cine vine cu simptomatologie de bolnav COVID-19, va fi izolat, tratat, protejat 

de către Compartimentul Primiri Urgențe. Avem nevoie de ajutor financiar pentru a acoperi 

necesarul de materiale. Echipamentele pentru o persoană care intră în contact cu un 

potențial infectat covid sunt foarte costisitoare. Deci ceea ce dorim să acoperim prin această 

alocare bugetară este materialele pentru protejarea personalului medical și ne-am propus 

împreună cu directorul medical să mai achiziționăm dacă se poate un aparat de ventilație 

asistată. Noi avem două astfel de aparate. Unul la ATI și unul la Primiri Urgențe. Aceste 

aparate sunt utilizate doar de către medicul anestezist.  

Astăzi, medicul anestezist este în izolare pentru că a intrat în contact direct cu 

pacienții infectați cu COVID-19 din Spitalul Județean de Urgență  Deva. De asemenea și 

soția dânsului care este medic la Interne. 

 Am reușit, după o discuție cu Raed Arafat, să ne ia un bolnav  de la Compartimentul 

Primiri Urgențe la Spitalul Municipal Hunedoara care este un spital de urgențe acum și 

trebuie să trateze aceste cazuri. A existat o lipsă de comunicare eficientă între Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență – Prefect – Ministerul Sănătății și am fost nevoit să iau 

măsuri la acest nivel pentru a rezolva această problemă astăzi. Dar trebuie să fim pregătiți 

pentru ce urmează. Dacă spitalele vor fi pline, bolnavii COVID-19 vor fi tratați acasă. 

Acesta este scenariul care derulează acum în Italia și Spania. Noi trebuie să fim pregătiți 

pentru acest scenariu de coșmar. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă,  Bogdan - Sorin Ștefea,  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,  Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 17  voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 56/2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020. 

 

 Punctul  nr. 2.  Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Municipal Brad pe anul 2020. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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, prin adresa  nr. 1963/30.03.2020,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23026/30.03.2020, Spitalul Municipal 

Brad a înaintat  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad  rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli  al acestei instituții pe anul 2020. 

Pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Brad pe 

anul 2020,  s-a ţinut cont de:  

 veniturile încasate din sponsorizări în luna martie 2020 (5.000 lei), 

 suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 56/2020 pentru: 

1. acoperirea unor cheltuieli materiale generate de starea de urgentă 

(300.000 lei), 

2. aparatură medicală necesară pentru acoperirea nevoilor generate de 

starea de urgentă (100.000 lei), 

  În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal 

Brad se modifică în cadrul veniturilor + 405,00  mii lei, astfel: 

- se majorează sumele de la codul 37.10.01 „Donații si sponsorizări” cu suma de +5,00 

mii lei  

- se majorează sumele de la codul 43.10.10 „Subvenții din bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” cu suma de +300,00 mii lei  

- se majorează sumele de la codul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății”cu suma de 100,00 mii lei  

  În cadrul  cheltuielilor la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE –  CHELTUIELI 

CURENTE se efectuează majorări de +305,00 mii lei astfel: 

- Titlului II „Bunuri şi servicii” +43,38 mii lei 

o 20.01.02 „Materiale de curățenie” =    +10,00 mii lei; 

o 20.04.01 „Medicamente”   =  +100,00 mii lei; 

o 20.04.02 „Materiale sanitare”  =  +115,00 mii lei; 

o 20.04.04 „Dezinfectanți”   =  +  50,00 mii lei; 

o 20.05.01 „Uniforme si echipament”  =  +  15,00 mii lei; 

o 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”  =  +  15,00 mii lei; 

În cadrul  cheltuielilor la SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE-TITLUL XII Active 

nefinanciare se produc următoarele modificări: 

 se majorează art./alin. 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”  cu 

suma de 100,00 mii lei,   conform  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 

56/2020. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  



 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 17  voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local 

nr.57/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal 

Brad pe anul 2020. 

 

În continuare, domnul Primar Florin Cazacu  precizează că a avut o discuție cu cei de 

la Vodafone să creeze un teleton cu aproximativ 2 euro pentru un apel pentru persoanele din 

zona municipiului Brad care doresc să doneze bani pentru Spitalul Municipal Brad.  

Avem deschis un cont al spitalului pentru donații. Astăzi am și avut o donație în acest 

sens.  

În continuare îi invită pe toții consilierii locali să doneze indemnizația de pe luna 

martie Spitalului Municipal Brad. Cred că este momentul în care trebuie să arătăm 

solidaritate și trebuie să manifestăm responsabilitate prin alocarea acestor bani în acest 

moment. 

  

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință,  Bogdan - Sorin Ștefea, 

declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad, 

convocată de îndată pentru data de 30 martie  2020.  

 

Brad, 30 martie 2020 

 

                                     

                                      

                                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL  

            Bogdan Sorin Ștefea                                             Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 


