
           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, 18 noiembrie 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 18 noiembrie 2020 s-a făcut telefonic, în aceeași 

dată, în baza Dispoziţiei nr. 698/18.11.2020 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. 

La şedinţă au participat 15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 2 

consilieri locali anunțându-și întârzierea: Ionel-Daniel Adam și Ionel Circo. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna consilier juridic,  

Nicoleta - Liliana Zaharie, care o înlocuiește pe perioada concediului medical pe 

doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora, conform 

Dispoziției Primarului Municipiului Brad nr. 663/06.11.2020. 

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 consilier juridic,  Nicoleta - Liliana Zaharie, reaminteşte 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 urgența convocării acestei ședințe este dată de faptul că în urma analizei 

efectuate  de către  Comisia  de evaluare  a proiectului „ÎNFIINTARE SISTEM DE 

DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”, se solicită o serie de clarificări referitoare la titlul acestuia, la 

indicatorii tehnico - economici aferenți proiectului, precum și la cheltuielile eligibile și 

neeligibile ale acestuia, până cel târziu în data de 18.11.2020, precum și ca urmare a 

primirii unor fonduri nerambursabile ce trebuie cuprinse în bugetul Municipiului Brad 

pe anul 2020. 

 

În continuare,  doamna consilier juridic,  Nicoleta - Liliana Zaharie, l-a invitat pe 

domnul Primar, Florin Cazacu să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  a dat citire proiectului ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 135/2020 pentru aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică faza Studiu 

de fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului „Înființare 

sistem de distribuție gaze naturale în municipiul Brad, județul Hunedoara”, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2020 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 

2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
  
Doamna consilier juridic,  Nicoleta - Liliana Zaharie, a supus la vot ordinea de zi, 

care s-a aprobat cu 15 voturi „pentru”,  doi consilieri locali nefiind prezenți (Ionel-

Daniel Adam și Ionel Circo). 
 

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

ordinea aprobată. 

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui  de şedinţă - 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna consilier juridic,  Nicoleta - Liliana Zaharie,  a dat cuvântul domnului 

Primar,  Florin Cazacu, pentru a prezenta referatul de aprobare  în calitatea sa de 

iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

151/2020 a fost  ales în funcţia de preşedinte de şedinţă, domnul consilier local Ionel - 

Daniel Adam, pentru o perioadă de trei luni,  începând cu luna  noiembrie 2020.   

 Întrucât domnul consilier local, Ionel - Daniel Adam, și-a anunțat întârzierea la 

ședința extraordinară convocată de îndată pentru astăzi, 18 noiembrie 2020, a inițiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alegerea unui președinte de ședință 

pentru  această ședință și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în 

forma prezentată. 

 Doamna consilier juridic, Nicoleta - Liliana Zaharie, a precizat că pentru buna 

desfășurare a lucrărilor ședinței Consiliului Local al Municipiului Brad este necesară 

alegerea unui președinte de ședință care să conducă în continuare lucrările acesteia, sens 

în care a solicitat să se facă propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru  

această ședință. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș,  a propus, potrivit Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad, ca președinte de 

ședință pentru această ședință pe doamna consilier local, Adina Beciu. 

Nemaifiind alte propuneri, doamna consilier juridic, Nicoleta - Liliana Zaharie, a 

menţionat că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna consilier juridic, Nicoleta - Liliana Zaharie, care o înlocuiește pe 

perioada concediului medical pe doamna Secretar General al Municipiului Brad, 

Carmen – Irina Bora, conform Dispoziției Primarului Municipiului Brad nr. 

663/06.11.2020, a prezentat consilierilor locali modul în care se poate exercita votul 

pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.  

A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. i din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 



administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.  

Doamna consilier juridic,  Nicoleta - Liliana Zaharie, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi „pentru”,  doi consilieri locali nefiind 

prezenți (Ionel-Daniel Adam și Ionel Circo), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local 

nr. 153/2020 privind alegerea preşedintelui  de şedinţă. 

 

În continuare, doamna consilier juridic  Nicoleta - Liliana Zaharie, a invitat-o pe 

doamna președinte de ședință, Adina Beciu, să ia loc în prezidiu și să preia conducerea 

ședinței. 

 

 Domnii consilieri locali Ionel-Daniel Adam și Ionel Circo au anunțat că nu pot 

ajunge fizic la ședință, dar participă din acel moment on line. 

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

de Consiliu Local nr. 135/2020 pentru  aprobarea Documentaţiei Tehnico – 

Economică faza Studiu de fezabilitate  şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți 

proiectului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în municipiul Brad, județul 

Hunedoara”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 

139/2020 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Doamna președinte de ședință, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a prezenta referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

  Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

135/2020 s-a aprobat Documentația Tehnico-Economică faza Studiu de fezabilitate și 

Indicatorii Tehnico-Economici aferenți proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM DE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2020 s-a modificat Hotărârea Consiliului 

Local nr. 135/2020, ca urmare a schimbării indicatorilor tehnico-economici aferenți 

proiectului.  

În Studiul de fezabilitate - Proiect nr. 1157/2019 elaborat de S.C. GEVIS 

PROTEAM  S.R.L. - „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE 

ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, se propune înființarea  

sistemului inteligent de distribuție cu gaze naturale  presiune medie, prin montarea unei 

Stații de Reglare-Măsurare-Predare (S.R.M.P.) presiune înaltă, care va alimenta cu gaze 

naturale presiune medie, municipiul Brad.   

 Datorită valorii mari a investiției de 66.223.961,33 lei cu TVA, Unitatea 

Administrativ Teritorială - Municipiul Brad a solicitat sprijin financiar prin Programul 

Operațional Infrastructutră Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8, Sisteme  inteligente și 

sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8. 

Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor 

naturale cu alte state vecine. 



Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 43092/16.11.2020 a 

consultantului IVA COMMUNICATION & RESEARCH   S.R.L,  în urma analizei 

efectuate  de către  Comisia  de evaluare  a proiectului, se solicită o serie de clarificări 

referitoare la titlul Studiu de Fezabilitate -  Proiect nr. 1157/2019 elaborat de S.C. 

GEVIS PROTEAM  S.R.L. - „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, la indicatorii 

tehnico - economici aferenți proiectului, precum și la cheltuielile eligibile și neeligibile 

ale acestuia. 

Deși denumirea proiectului din cererea de finantare – “DEZVOLTAREA 

RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA” diferă de denumirea proiectului din  

studiu de fezabilitate „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUD. HUNEDOARA", investiția este cea care face obiectul 

Proiectului nr. 1157/2019 elaborat de S.C. GEVIS PROTEAM  S.R.L., depus împreună 

cu Analiza cost-beneficiu și Analiza instituțională aferente acestuia, în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Sisteme 

inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul 

specific 8. Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine.  

            Precizează că documentația pe baza căreia s-au obtinut certificatul de urbanism, 

avizele și s-a realizat Studiu de fezabilitate, conține aceleași investiții cu cele solicitate 

prin Cererea de finanțare.  

  Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții sunt: 

-valoare totală 66.223.961,68  lei cu TVA inclus, respectiv 55.756.555,69 lei fără TVA; 

-C+M 47.491.783,75 lei cu TVA inclus, respectiv 39.909.061,98 lei fără TVA . 

 Municipiul Brad se obligă să asigure susținerea contribuției financiare proprii 

aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului, cofinanțarea de la bugetul local în sumă 

totală de 1.654.610,18 lei fără TVA, sumă pentru care se vor demara procedurile de 

includere în buget, conform Devizului General. 

Municipiul Brad se obligă să asigure veniturile în bugetul local, altele decât de la 

bugetul de stat, necesare pentru cheltuielile  neeligibile  aferente Proiectului,  în sumă 

totală de 10.700.130,22 lei inclusiv TVA, respectiv cheltuieli neeligibile în valoare de 

232.724,23 lei și TVA 10.467.405,99 lei, eșalonați pe perioada de realizare a investiției, 

respectiv anii 2021-2023, în  cazul obținerii  finanțării prin Programul Operațional 

Infrastructutră mare 2014-2020, Axa Prioritară 8, Sisteme  inteligente și sustenabile de 

transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8. Creșterea 

gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte 

state vecine. 

De asemenea, menționează că în bugetele anilor 2021 – 2023 Municipiul Brad se 

obligă să asigure susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile 

ale proiectului, cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 1.654,610,18 lei fără 

TVA, precum  și a cheltuielilor neeligibile în sumă de 10.700.130,22 lei inclusiv TVA .  



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

propus modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 135/2020 pentru  

aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică faza Studiu de fezabilitate  şi a 

Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului ”Înființare sistem de distribuție 

gaze naturale în municipiul Brad, județul Hunedoara”, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea de Consiliu Local nr. 139/2020 și-l supune plenului Consiliului Local Brad 

spre dezbatere în forma prezentată. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a întreabat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

            Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că nu s-au trimis anexele 

aferente proiectului pe e-mail și a fost nemulțumit de faptul că proiectul de hotărâre se 

pune doar în acel moment la dispoziția consilierilor locali. Dumnealui a mai arătat că nu 

se opun obiectivelor, dar doresc să aibă timpul necesar pentru studiul anexelor 

proiectului. 

  Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a menționat că dorește să amendeze 

acest mod de lucru și a precizat, de asemenea, că nu poate da un vot informat și citit.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a arătat că anunțul telefonic s-a 

primit la ora 10,30, iar dacă se dorea consilierii locali se puteau întâlni să studieze 

anexele aferente proiectului. 

  Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, l-a întrebat pe domnul consilier local, 

Vasile Podaru, de ce nu s-a întrunit Comisia de studii economice, prognoze, buget, 

finanțe. 

  Domnul consilier local, Vasile Podaru, i-a răspuns că nu au considerat necesar să 

se întrunească. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că la transmiterea proiectelor înscrise 

pe ordinea de zi a ședinței s-au respectat prevederile legislației în vigoare și ale 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local. A mai arătat că fiind 

o ședință de consiliu care implică o anumită solemnitate, nu poate oricine să ia cuvântul 

când dorește. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a menționat că dacă anexele la proiecte sunt foarte 

voluminoase, nu o să poată fi scanate pentru că implică volum de muncă, personal și 

cheltuieli materiale, dar dacă consilierii locali hotărăsc, se poate lua o pauză pentru 

studierea acestora, chiar și la ședințele extraordinare ale Consiliului Local, convocate de 

îndată. 

  Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că are nevoie de 2 (două) 

zile pentru a studia anexele aferente proiectului supus dezbaterii consiliului pentru a 

putea da un vot informat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a arătat că datorită complexității proiectul s-ar 

putea ca nici doi ani să nu fie suficienți pentru studiu, dar având în vedere caracterul 

urgent al acestuia, fiecare consilier local are dreptul la un vot. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a precizat că în cazul ședințelor 

extraordinare ale Consiliului Local, convocate de îndată, nu se întrunesc comisiile de 



specialitate ale consiliului. Dumnealui a mai arătat că nu se pot emite pretenții de a se 

primi și studiile de fezabilitate care au fost aprobate o dată de către consiliu, iar apoi 

sunt supuse modificărilor, fiecare consilier local având posibilitatea să voteze împotriva 

proiectului, dacă i se pare că nu este oportun. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că acest proiect supus dezbaterii 

consilierilor locali modifică alte două hotărâri aprobate de către Consiliul Local al 

Municipiului Brad, al treilea urmând apoi, după aprobare, să fie trimis urgent la 

Ministerul Dezvoltării. 

  Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a arătat că pentru dumnealui nu sunt 

relevante cele două hotărâri prin care a mai fost aprobat proiectul. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că acum campania electorală s-a 

terminat, precum și discuțiile de pe rețelele de socializare și fiecare ar trebui să se 

preocupe de interesul cetățenilor. 

 Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, i-a solicitat domnului Primar, Florin 

Cazacu, să nu mai jignească și să respecte toți consilierii locali. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruș, a soliciat doamnei președinte de ședință să 

supună proiectul la vot. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a menţionat că proiectul de hotărâre 

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

al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna consilier juridic, Nicoleta - Liliana Zaharie, care o înlocuiește pe 

perioada concediului medical pe doamna Secretar General al Municipiului Brad, 

Carmen – Irina Bora, conform Dispoziției Primarului Municipiului Brad nr. 

663/06.11.2020, a prezentat consilierilor locali modul în care se poate exercita votul 

pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.  

A prezentat, 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, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.  

Doamna consilier juridic,  Nicoleta - Liliana Zaharie, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (Raul-Florin Matei, 

Melania-Raluca Brăndușan și Sergiu-Alin Bufnilă), s-a adoptat Hotărârea 

Consiliului Local nr. 154/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii de 

Consiliu Local nr. 135/2020 pentru  aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică 

faza Studiu de fezabilitate  şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului 

„Înființare sistem de distribuție gaze naturale în municipiul Brad, județul 

Hunedoara”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 

139/2020. 
 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul  2020 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a prezenta referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat 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, cu modificările și completările ulterioare, 

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”. 

  La buget s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate în sumă de 

1.464,16 mii lei. 

      Ținând cont de cele mai sus prezentate, veniturile bugetului Municipiului Brad 

pe anul 2020 se modifică cu suma de  1.464,16  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

     -    0702 „Impozite și taxe pe proprietate“                                   18.15 mii lei 

-    1602 „Taxe pe utilizarea bunurilor“                                         8.90 mii lei 

-    4202 „Subvenții de la bugetul de stat“                                      1,89 mii lei  

-    3902 „Venituri din valorificarea unor bunuri“                          2,00 mii lei   

               -    4802 „Sume primite de la UE“                                           1.433,22 mii lei, 

iar cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se modifică cu suma de 

1.464,16  mii  lei la  următoarele capitole bugetare: 

            -    51.02 „Autorități publice și acțiuni externe“ – 81,49 mii lei pentru proiectul 

POCA cu finanțare nerambursabilă; 

              -    54.02  „Alte servicii publice generale” - 0,60 pentru cheltuieli de capital; 

        -  65.02 „Învațământ” – 559,45 mii lei  pentru proiecte cu fonduri externe 

nerambursabile; 

   -  70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“ - 822,62 mii lei pentru 

cheltuieli cu bunurile și serviciile și pentru cheltuieli de capital și proiectul cu finanțare 

nerambursabilă POCU - „Comunitatea Brad acceptă sprijinul nostru”. 

 Datorită necesarului de fonduri la unele capitole bugetare și posibilitatea 

diminuării la altele se impune a se efectua virări de credite de la un capitol bugetar la 

altul, după cum urmează: 

-  54.02 „Alte servicii publice generale”…………...…..(-) 16  mii lei la cheltuieli 

cu bunurile și serviciile; 

- 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”……..(-) 6 mii lei la cheltuieli cu 

bunurile și serviciile; 

- 67.02 „Cultură, recreere și religie”……………………(+) 37 mii lei la cheltuieli 

cu bunurile și serviciile, întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și 

de agrement; 

- 68.02 „Asigurări si asistență socială”……..(-) 8 mii lei la cheltuieli cu bunurile 

și serviciile; 

- 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”………… (-) 7 mii lei la 

cheltuieli cu bunurile și serviciile. 



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

propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 cu suma de  1.464,16  mii 

lei și l-a supus  plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a întreabat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a menţionat că proiectul de hotărâre 

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

al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna consilier juridic, Nicoleta - Liliana Zaharie, care o înlocuiește pe 

perioada concediului medical pe doamna Secretar General al Municipiului Brad, 

Carmen – Irina Bora, conform Dispoziției Primarului Municipiului Brad nr. 

663/06.11.2020, a prezentat consilierilor locali modul în care se poate exercita votul 

pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.  

A prezentat, 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, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.  

Doamna consilier juridic,  Nicoleta - Liliana Zaharie, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea Consiliului 

Local nr. 155/2020  privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020. 
 

  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că având în vedere starea de alertă, 

ședințele de consiliu  se vor desfășura fie în Sala de ședință a Consiliului Local al 

Municipiului Brad din Brad, strada Republicii, nr. 18, județul Hunedoara, fie on line, 

căci trebuie să se respecte prevederile legale privind numărul persoanelor dintr-o incintă, 

respectiv distanțarea impusă de lege.  

 

 Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a declarat 

închise lucrările şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al Municipiului Brad, 

convocată de îndată pentru 18 noiembrie  2020.  

 

 

 

Brad, 18 noiembrie 2020 

                                   
          

                                                

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   SECRETAR GENERAL  

                          Adina Beciu                                                       Carmen – Irina Bora 

 
 


