R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VER BAL
încheiat azi, 6 ianuarie 2021, 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 6 ianuarie 2021 s-a făcut telefonic, în baza
Dispoziţiei nr. 4/06.01.2021 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.
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 fost prezenţi 14 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie,
2 consilieri locali fiind absenți: Vasile Poenaru și Ionel Circo și un consilier local a
demisionat (Vasile Podaru).
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 și a
declarat deschise lucrările acesteia.
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”.
Domnul consilier local, Ioan Csernatoni, a ieșit de pe platforma on line, deoarece
nu s-a putut conecta video.
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 acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul
2020 din excedentul bugetului local al Municipiului Brad al anilor precedenți – 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 13 voturi "pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți
(Vasile Poenaru, Ioan Csernatoni și Ionel Circo) și un consilier local a demisionat
(Vasile Podaru).
În continuare se trece la dezbaterea proiectului înscris pe ordinea de zi.

Astfel, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, l-a rugat pe domnul
Primar să dea citire proiectului de hotărâre și referatului de aprobare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a mulţumit consilierilor locali pentru prezenţă şi
înainte de a da citire proiectului de hotărâre a întrebat că dacă un consilier local nu își
arată imaginea, poate fi considerat prezent sau nu la ședință.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, l-a întrebat pe domnul
consilier local, Raul-Florin Matei, dacă nu se poate activa video.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a spus că dacă nu i se permite să nu
mai intre și video de pe telefonul său pe platforma on line, atunci o să vină să participe
fizic la ședință. A mai precizat că acest procedeu reprezintă o încălcare flagrantă a
drepturilor sale, a dreptului de proprietate asupra telefonului propriu și ca urmare va
sesiza instituțiile statului cu privire la faptul că i se încalcă dreptul de a participa la
ședințele consiliului local.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a propus ca la prima ședință ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Brad să se modifice Regulamentul de organizare și funcționare al
consiliului, iar în cuprinsul acestuia să se prevadă ce înseamnă prezent la ședință.
Dumnealui a mai arătat că prezența video a fiecărui consilier local la ședințele
desfășurate pe o platformă on line este o dovadă de respect față de deliberativul
Municipiului Brad și față de cetățenii care i-au ales. Pentru dumnealui nu ar fi o
necesitate acută să vadă imaginea fiecărui consilier local, dar menționează, din nou, că
este vorba de respect.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a propus să se facă un
compromis și pentru ședința extraordinară, convocată de îndată pentru 06.01.2021,
domnului consilier local, Raul-Florin Matei, să i se permită să participe pe platforma on
line, chiar și fără imagine video, până la modificarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a supus la vot această
propunere, care a fost respinsă cu 4 voturi „pentru” (Sergiu-Alin Bufnilă, MelaniaRaluca Brăndușan, Dorin-Sorin David și Ionel-Daniel Adam) și 8 abțineri (Mihai
Mureș, Dorel Leaha-Ștefan, Călin-Gheorghe Dineș, Andrei-Alexandru Bolojan,
Adina Beciu, Adrian Petruș, Adrian Marius Benea și Ioan-Florin Oprișa).
În urma rezultatului votului, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a
precizat că domnul consilier local, Raul-Florin Matei, va fi exclus de pe platforma on
line.
Domnul Primar, Florin Cazacu, i-a mulțumit pentru prezență domnului consilier
local, Raul-Florin Matei, care a fost scos de pe platformă.
În continuare domnul Primar, Florin Cazacu, a dat citire proiectului și referatului
de aprobare de pe ordinea de zi.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului
bugetar pe anul 2020 din excedentul bugetului local al Municipiului Brad al anilor
precedenți – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit art. 58 alin.1 lit. c din Legea
nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
„Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe
cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6
lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru acoperirea definitivă a
eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul
exerciţiului bugetar”.
Așa cum este prevăzut în Cap. V, pct. 5.18 din Normele Metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin O.M.F.P. nr. 3155/2020,
„operațiunile de încheiere a execuției bugetelor locale prevăzute la punctul 5.16 se
efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2021, cu data de 31
decembrie 2020”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A (integral buget
local) cu suma de 1.381.675,96 lei, precum și acoperirea definitivă a deficitului
secțiunii de funcționare sursa E (venituri proprii) cu suma de 81.159,37 lei, din
excedentul bugetului local al Municipiului Brad al anilor precedenți și l-a supus plenului
Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.
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 12 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți
(Vasile Poenaru, Ioan Csernatoni și Ionel Circo), un consilier local fiind scos de pe
platforma on line (Raul-Florin Matei) și un consilier local a demisionat (Vasile
Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2021 privind acoperirea

definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 din excedentul bugetului local al
Municipiului Brad al anilor precedenți.
Nefiind 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 06 ianuarie 2021.

Brad, 6 ianuarie 2021

SECRETAR GENERAL
Carmen – Irina Bora

