R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PR O C E S - VER BAL
încheiat azi, 8 decembrie 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 8 decembrie 2020 s-a făcut telefonic, în baza
Dispoziţiei nr. 752/08.12.2020 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu
prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (4), art. 135, art. 154 alin. (1), art. 155
alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. b) și ale 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 fost prezenţi toți cei 17 consilieri locali în funcție, dintre care un
consilier local on-line (Ionel Circo).
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, a constatat şedinţa legal constituită,
a declarat deschise lucrările acesteia și i-a invitat pe toți cei prezenți să audieze o strofă
din Imnul Național al României.
Totodată, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a
reamintit 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”.
În continuare, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina
Bora, a dat cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, l-a rugat 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 rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a supus la vot Ordinea de zi
prezentată care s-a aprobat cu 17 voturi "pentru”.

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Astfel, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, l-a rugat pe domnul
Primar să dea citire primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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
362,49 mii lei.
Ținând cont de cele mai sus prezentate, veniturile bugetului Municipiului Brad
pe anul 2020 se modifică cu suma de 362,49 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 42.02 ”Subvenții de la bugetul de stat”
- 48,09 mii lei;
- 48.02 „Sume primite de la UE“
- 314,40 mii lei,
iar cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se modifică cu suma de 362,49
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 51.02 ”Autorități publice și acțiuni externe”
- 308,09 mii lei;
- 65.02 „Învățământ“
- 54,40 mii.
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 362,49 mii
lei și–l supun plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
A invocat în susţinerea propunerii sale prevederile Secţiunii a II-a din Legea
nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,
ale O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, precum
și ale art.1 alin. 2, art. 8, art. 39 şi art. 58 alin.1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a întrebat dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului
Local nr. 168/2020 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 .
Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că dorește să facă o informare cu privire
la apariția unor acte normative și, astfel, prezintă, pe rând:
- Hotărârea Guvernului nr. 1040/2020 privind alocarea unor sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2020, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie
termică în sistem centralizat a populaţiei prin care a fost repartizată suma de 90.170 mii
lei pe unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei astfel:
┌────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │
│
│Suma
│
│crt.│Judeţul │Localitatea │repartizată│
│
│
│
│- mii lei -│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│1. │Constanţa│Constanţa
│25.000
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│2. │Giurgiu │Giurgiu
│5.000
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│3. │Gorj
│Motru
│5.000
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│4. │Hunedoara│Brad
│5.000
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│5. │Mehedinţi│Drobeta-Turnu│10.000
│
│
│
│Severin
│
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│6. │Prahova │Ploieşti
│13.000
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│7. │Suceava │Suceava
│10.000
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│8. │Tulcea
│Tulcea
│11.000
│
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│9. │Vrancea │Focşani
│6.170
│
├────┴─────────┴─────────────┼───────────┤
│TOTAL
│90.170
│
└────────────────────────────┴───────────┘

Domnul Primar, Florin Cazacu, consider că această sumă alocată asigură
funcționalitatea sistemului fără mari probleme pentru perioada imediat următoare.
- Hotărârea Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin care s-a aprobat

suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 743.740 mii lei din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia
bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata drepturilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu
handicap grav. Municipiului Brad i-a fost alocată suma de 800 mii lei.
Astfel avem acum acoperită și suma până la finele anului, a precizat domnul
Primar, Florin Cazacu.
Întrucât nu a fost făcută comunicarea pentru aceste sume de către Direcția de
Finanțe Publice, acestea nu au fost prinse în proiectul înscris pe ordinea de zi de astăzi.
Conform legislației în vigoare, după ce se face această comunicare, putem face o
ședință de îndată pentru rectificarea bugetului Municipiului Brad.
În concluzie a precizat că așa cum a spus, s-a și întâmplat. Adresele făcute de
către noi au avut efect la nivel de guvern. Aceasta este o informație corectă pe care așa
este firesc să o transmitem populației, fără să creăm panică.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel - Daniel Adam, a
declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
convocată de îndată pentru 16 noiembrie 2020.

Brad, 8 decembrie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel - Daniel Adam

SECRETAR GENERAL
Carmen – Irina Bora

