R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VER BAL
încheiat azi, 30 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 30 decembrie 2020 s-a făcut telefonic, în baza
Dispoziţiei nr. 802/30.12.2020 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.
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 13 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie,
3 consilieri locali fiind absenți: Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni 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”.
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 încetarea unui mandat de consilier local şi
vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2020 al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în
municipiul Brad pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – 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
(Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni și Ionel Circo) și un consilier local a
demisionat (Vasile Podaru).
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.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a mulţumit consilierilor locali pentru prezenţă şi
înainte de a da citire proiectului ordinii de zi a întrebat consilierii locali dacă li se pare
firesc să nu fie arătate imaginile tuturor persoanelor prezente la ședință.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a cerut domnului Primar, Florin
Cazacu, să repete, că nu l-a auzit.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat din nou dacă consilierii locali sunt de
acord ca unul dintre consilieri sau doi să nu aibă imaginea arătată pe site.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că domnul Primar, Florin
Cazacu, este pe lângă subiect, ca de obicei, iar dumnealui poate să invoce o mie de
motive tehnice care nu pot fi demonstrate de domnul Primar și care nu îi permit să aibă
imagine video. De asemenea, a menționat că are libertatea de a alege, atâta timp cât nu
este reglementat printr-o hotărâre de consiliu local modul dumnealui de a participa la
ședințe.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a solicitat consiliului local să modifice
Regulamentul de organizare și funcționare în sensul de a reglementa foarte clar că
trebuie văzută imaginea celui prezent la ședință, pentru că atâta timp cât intră gratuit
live, nu vede vreun impediment de a participa la ședință. Domnul Primar a mai solicitat
ca și doamna consilier local, Melania-Raluca Brăndușan, să se vadă pe site, pentru că,
consilierii locali nu sunt consilieri doar când vor dânșii.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, i-a transmis domnului Primar că este
slab pregătit, ca de obicei.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a răspuns că dumnealui nu știe cu cine vorbește,
pentru că pe site nu apare decât o pată neagră.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că nu are dreptul domnul
Primar să îi ceară să fie văzut pentru că s-au văzut la începutul ședinței, atât dumnealui,
cât și doamna consilier local, Melania-Raluca Brăndușan.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a menționat că este o sfidare la adresa
deliberativului; este inadmisibil ceea ce fac cei doi consilieri locali, sfidând inclusiv
cetățenii care i-au ales.

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că îl sfidează doar pe
domnul Primar, Florin Cazacu, căci deliberativul nu se supune executivului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a menționat din nou că este inadmisibil ceea ce se
întâmplă și acest lucru este sancționabil uman.
Domnul consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan, a propus ca la începutul
ședinței on line să se oprească microfoanele tuturor consilierilor locali până în momentul
în care li se va da voie să vorbească de către președintele de ședință. A mai propus să se
hotărască în acel moment, prin vot, dacă imaginile vor fi live și camerele vor fi pornite
sau nu.
Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineș a fost de acord cu această
propunere.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a propus ca în cazul în care cineva nu este vizibil,
să se întrerupă transmisiunea cu privire la acesta, pentru că dacă vor să fie consilieri
locali și să aibă opinii trebuie să fie și văzuți. Lipsa de respect trebuie sancționată în
orice moment!
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a susținut că a ridicat mâna pentru a i
se da cuvântul.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, i-a răspuns că nu îl vede
pentru a-i da cuvântul și nu poate cere cuvântul telefonic. De asemenea, dumnealui a
precizat că nu înțelege de ce toți consilierii locali prezenți pot participa și video, dar cei
doi consilieri locali nu vor să fie văzuți. Ce motiv au? Corect este ca toți să apară și
video, deci ar trebui puțin respect.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a supus la vot ca prezența
consilierilor locali la ședințele on line să fie live- video, iar când nu sunt prezenți livevideo să fie scoși din ședință. Propunerea s-a aprobat cu 10 voturi „pentru” (IonelDaniel Adam, Ioan-Florin Oprișa, Adina Beciu, Mihai Mureș, Dorel Leaha-Ștefan,
Adrian Petruș, Andrei-Alexandru Bolojan, Adrian-Marius Benea, Călin-Gheorghe Dineș,
Vasile Poenaru), 3 voturi „împotrivă” (Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brăndușan,
Raul-Florin Matei), 3 consilieri locali fiind absenți (Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni
și Ionel Circo) și un consilier local a demisionat (Vasile Podaru).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, i-a cerut domnului consilier
local, Raul-Florin Matei, să își pornească camera pentru a putea fi considerat prezent la
ședință.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că nu poate pentru că i s-a
defectat camera.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a menționat că doi consilieri locali (MelaniaRaluca Brăndușan și Raul-Florin Matei) care din motive tehnice nu pot participa livevideo la ședință, vor fi scoși de pe platformă.
Doamna consilier local, Melania-Raluca Brăndușan, a susținut că este prezentă la
ședință, așa cum a fost de fiecare dată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat cu cine vorbește pentru că nu se vede și
nu are amprenta vocală.

Doamna consilier local, Melania-Raluca Brăndușan, a arătat că nu trebuie să fie
văzută și a întrebat dacă nu i se permite să participe.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a întrebat dacă li se interzice votul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, le-a mulțumit pentru prezență celor doi consilieri
locali și au fost scoși de pe platformă.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier
local şi vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor art. 128 alin. 1
și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, ”consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile
legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Mandatul consiliului
local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la
care consiliul local nou – ales este legal constituit”.
În data de 28.12.2020 a fost înregistrată la Primăria Municipiului Brad, sub nr.
47897, demisia domnului Podaru Vasile din funcția de consilier local în cadrul
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Potrivit prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ”calitatea de consilier local
[…] încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în
următoarele cazuri: a)demisia […]”.
În contextul celor de mai sus și ținând cont de Referatul constatator nr.
47956/29.12.2020 semnat de către Primar și Secretarul General al Municipiului Brad, a
inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus să se ia act de încetarea de drept
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Podaru
Vasile, ca urmare a demisiei acestuia şi să se declare vacant locul domnului consilier
local în cauză și l-a spus 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.
Domnul Primar, Florin Cazacu l-a felicitat pe domnul Podaru Vasile pentru
activitatea desfășurată în calitate de Viceprimar al Municipiului Brad și i-a urat succes în
exercitarea funcției de administrator public al Municipiului Brad, exprimându-și
speranța că împreună cu dumnealui și cu domnul Viceprimar, Ioan-Florin Oprișa vor
face o echipă pentru binele locuitorilor Municipiului Brad.
Nemaifiind alte 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. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 11 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți
(Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni și Ionel Circo), 2 consilieri locali fiind scoși de
pe platforma on line (Melania-Raluca Brăndușan și Raul-Florin Matei) și un
consilier local a demisionat (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local
nr. 207/2020 privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea unui loc
de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 2. 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”.
Având în vedere faptul că la buget se vor încasa venituri în plus față de cele
prognozate în sumă de 54,40 mii lei, de la M.L.P.D.A, se impune majorarea bugetului
local al Municipiului Brad pe anul 2020 atât la venituri, cât și la cheltuieli cu suma
respectivă.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, veniturile bugetului Municipiului Brad pe
anul 2020 se modifică cu suma de 54,40 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 42.02 ”Subvenții de la bugetul de stat” …………………………..7,22 mii lei;
- 48.02 ”Sume primite de la UE”………………………………….. 47,18 mii lei,
iar cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se modifică cu suma de 54,40
mii lei la capitolul bugetar 65.02 ”Învățământ“ pentru prefinanțarea proiectului Școlii
Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad, intitulat ”POCU – Comunitatea Brad acceptă
sprijinul nostru”.
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 54,40 mii lei
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 11 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți
(Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni și Ionel Circo), 2 consilieri locali fiind scoși de
pe platforma on line (Melania-Raluca Brăndușan și Raul-Florin Matei) și un
consilier local a demisionat (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local
nr. 208/2020 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 .
A intrat în sala unde se desfășura transmisiunea live, domnul consilier local, RaulFlorin Matei, care a solicitat să i se permită să participe fizic, din sală, la ședință, pentru
că i s-a luat dreptul de a participa on line.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Brad - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin adresa nr. 8232/29.12.2020,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 47982/29.12.2020, Spitalul Municipal
Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei instituții pe anul 2020.
La baza întocmirii rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Municipal Brad, pe anul 2020 s-a ţinut cont de:
- alin. 1, lit. c, Anexa 1 - Norme cu caracter general din Normele metodologice
pentru elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al spitalului public aprobate prin
Ordinul Ministerului Sănătății nr.1043/16.07.2010;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2373/2016;
- art. 48, alin. 2, lit. b din Legea nr. 500/2002.
Pentru modificarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli s-a ţinut cont de suma
alocată pentru stimulentul de risc conform Legii nr. 82/2020 de aprobare a O.U.G. nr.
43/2020 și a Ordinului CNAS nr. 1192/2020, respectiv 7,50 mii lei.
În baza celor de mai sus atât veniturile, cât și cheltuielile Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad se stabilesc la valoarea de 34.133,74 mii lei.
Astfel, ventiturile se majorează cu suma de +7,50 mii lei la codul 43.10.40
„Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de snătate pentru

stimulentul de risc”, iar cheltuielile se majorează cu suma de +7,50 mii lei la
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE , Titlului I „Cheltuieli
de personal”, articol/aliniat 10.01.29 „Stimulentul de risc”.
În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus rectificarea bugetului Spitalului Municipal Brad, atât la venituri cât și la
cheltuieli cu suma de 34.133,74 mii lei 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.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că nu a putut vota la
punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi pentru că a fost scos de pe platformă. De asemenea, a
mai arătat că nu poate da un vot informat pentru că materialele de ședință au fost
comunicate doar la ora 13,22, în cursul zilei de 30 decembrie 2020 și a solicitat doamnei
secretar general ca pe viitor să transmită materialele mai repede ca să le poată studia și
să-și exprime votul în cunoștință de cauză.
Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora i-a răspuns că trebuie să se
lucreze la proiectele de hotărâri, iar în momentul în care acestea sunt atunci când sunt
finalizate, se transmit de îndată consilierilor locali.
Nemaifiind alte 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. 1 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 11 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți
(Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni și Ionel Circo), 1 consilier local fiind scos de pe
platforma on line (Melania-Raluca Brăndușan), o abținere( Raul-Florin Matei) și un
consilier local a demisionat (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local
nr. 209/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Spitalului Municipal Brad.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor
locale în municipiul Brad pentru anul 2021 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
174/2020 au fost aprobate nivelurile impozitelor și taxelor locale în municipiul Brad
pentru anul 2021.

În Monitorul Oficial nr. 1269 din 21.12.2020 a fost publicată Legea nr. 296/2020
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Urmare modificărilor aduse de această lege, se impune modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi
taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2021.
Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus următoarele:
- Art. 2 din H.C. L. nr. 174/2020 se modifică şi va avea următorul conținut:
- alin. (2) lit. a) - “valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit
de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul
fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii
raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta
produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.”
- alin. (2) lit. c) “valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se
transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referință. În situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima
valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.”
- alin. (3) - c) “ În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu
declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin. (3) lit. b),
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii
impozabile determinate conform art. 457.”
- După Art. 3. alin (2) din H.C. L. nr. 174/2020 se introduc două aliniate noi,
respectiv aliniatul (2.1) şi aliniatul (2.2) care vor avea următorul conținut:
- alin (2.1) – “Pentru stabilirea impozitului, valoarea impozabilă a
clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a
anului anterior celui pentru care se datorează impozitul și poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în
cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate. In situația în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă
proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului
fiscal.”
- alin. (2.2) – ”Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5
ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării,
depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În
situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de
referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.”

- Art. 3, alin. (3) din H.C. L. nr. 174/2020 se modifică şi va avea următorul
conținut:
- alin. (3) - “În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea
impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădiri este
de 5%.”
- La Art. 9 din H.C. L. nr. 174/2020 se introduce un nou aliniat cu
următorul conținut:
- alin. (2) - “Prin excepție de la prevederile aliniatului precedent, sumele
prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) se indexează anual în funcție de
rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a
fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute
în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime,
exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prevăzute în Anexa nr. 2a care face parte integrantă din prezenta
hotărâre”, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
- Art.19 din H.C. L. nr. 174/2020 se modifică şi va avea următorul
conținut:
- Art. 19. – “Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe terenuri şi impozitul
pe mijloacele de transport atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele
juridice se plătesc anual în 2 rate egale până la data de 31 martie 2021 şi respectiv
până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv. Taxa pe clădiri/terenuri se referă la
contractele de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, încheiate pe o
perioadă mai mare de un an”.
- Art. 20 din H.C. L. nr. 174/2020 se modifică şi va avea următorul
conținut:
- Art. 20. – “Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei pe terenuri şi a impozitul pe mijloacele de transport datorate pentru
întregul an de către contribuabilii persoane fizice şi juridice pentru anul 2021, până la
data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie de 10%”.
Precizează că celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local. nr. 174/2020
rămân neschimbate.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local al Municipiului
Brad dezbaterea proiectului de hotărâre 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. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple 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 10 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți
(Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni și Ionel Circo), 1 consilier local fiind scos de pe
platforma on line (Melania-Raluca Brăndușan), două abțineri (Raul-Florin Matei și
Sergiu-Alin Bufnilă) și un consilier local a demisionat (Vasile Podaru), s-a adoptat
Hotărârea Consiliului Local nr. 210/2020 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi
taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2021.
Domnul consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan, a revenit cu propunerea ca la
începutul ședinței on line să se oprească microfoanele tuturor consilierilor locali până în
momentul în care li se va da voie să vorbească de către președintele de ședință, iar cei
care nu intră video să fie considerați absenți, apoi se pot duce în biroul domnului Primar
să facă circ, la fel cum se întâmplă acum.
Domnul Primar, Florin Cazacu, și-a cerut scuze pentru degringolada creată, însă
pe ordinea de zi au fost proiecte importante care trebuiau votate. De asemenea, a
precizat că pentru a preîntâmpina asemenea situații trebuie obligatoriu modificat
Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local în care ar trebui incluse
sancțiuni prevăzute de Codul administrativ pentru asemenea situații.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile
şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că în prezent, Organigrama şi Statul de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad conțin 144 de
posturi aprobate prin H.C.L. nr. 167/2020, după cum urmează:
- 2 posturi demnitari (primar și viceprimar)
- 1 post de secretar general – funcţie publică specifică de conducere
- 5 posturi - funcţii publice de conducere
- 71 posturi - funcţii publice de execuţie
- 5 posturi contractuale de conducere

- 60 posturi contractuale de execuţie.
Pe lângă cele 144 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele locale, 123
posturi la „Asigurări şi asistenţă socială” – capitol bugetar 68.02, respectiv 319,5 posturi
la „Sănătate”- capitol bugetar 66.02.
Prin adresa nr. 3694/15.04.2020 a Instituției Prefectului – Județul Hunedoara,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25490/30.04.2020, a fost comunicat
numărul maxim total de posturi stabilit pentru anul 2020, pentru Primăria Municipiului
Brad, conform OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv un număr maxim total
de posturi de 159.
În structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad, în prezent, este prevăzut Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții
format din Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului cu 2 (două) posturi de
funcționari publici de execuție cu grad profesional superior, din care unul vacant și un
post de execuție de natură contractuală, respectiv Compartimentul Investiții cu 2 (două)
posturi de funcționari publici de execuție cu grad profesional superior, din care unul
vacant.
Precizează că în perioada imediat următoare funcția publică de conducere de șef
birou din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții va deveni
vacantă, întrucât funcționarul public care ocupă în prezent această funcție îndeplinește
condițiile legale de pensionare la limită de vârstă.
Astfel, având în vedere volumul mare de lucru în activitatea acestui birou,
consideră că se impune imperios ocuparea acestor posturi vacante. În scopul reducerii,
pe cât posibil, a cheltuielilor salariale, ar fi binevenită reducerea gradului profesional al
unui post vacant cu grad profesional superior, ceea ce presupune un salariu de încadrare
lunar mai mic.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care m
propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad și l-a supus plenului Consiliului
Local al Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Astfel, a propus modificarea postului vacant de funcționar public de execuție de
inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului - Birou Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad în inspector, clasa I, grad
profesional asistent (poziția 11 din statul de funcții).

În urma modificării susmenţionate, Organigrama şi Statul de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad (fără Direcția de
Asistență Socială) va cuprinde același număr de 144 de posturi (pozițiile 1 – 144 în
statul de funcții), care se prezintă astfel:
- 2 posturi demnitari ( primar și viceprimar)
- 1 post de secretar general – funcţie publică specifică de conducere
- 5 posturi - funcţii publice de conducere
- 71 posturi - funcţii publice de execuţie
- 5 posturi contractuale de conducere
- 60 posturi contractuale de execuţie.
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. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple 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 11 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți
(Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni și Ionel Circo), 1 consilier local fiind scos de pe
platforma on line (Melania-Raluca Brăndușan), o abținere (Raul-Florin Matei) și un
consilier local a demisionat (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local
nr. 211/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad .
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a solicitat să i se permită să se înscrie
la discuții.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel - Daniel Adam, i-a răspuns că fiind o ședință
extraordinară, convocată de îndată, nu există pe ordinea de zi punctul discuții, dar totuși
îi permite să ia cuvântul.
Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că nu se va opune unor
regulamente adoptate de consiliul local și dacă se va vota un Regulament de organizare
și funcționare al consiliului local în care să se prevadă obligativitatea deschiderii
camerei la ședințele on line, nu se va opune.

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, l-a întrebat pe domnul președinte de
ședință dacă știe în ce context și-a dat demisia domnul consilier local, Podaru Vasile.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel - Daniel Adam, i-a răspuns că nu știe și
oricum nu face obiectul ședinței.
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 30 decembrie 2020.

Brad, 30 decembrie 2020

SECRETAR GENERAL
Carmen – Irina Bora

