
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL

Nr. 64/211/05.05.2016

P  R  O I  E  C  T   D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI

CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 63/210/05.05.2016 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a şi a
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT,
SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD;

În conformitate cu prevederile art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi
sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 484 şi art. 485 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 30 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. ,,c”, alin.9 şi art. 45 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  ale
art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, ale art. 30 alin. 5 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.– Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru obiectivul “CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru obiectivul “CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3. – (1) - Prezenta hotărâre  poate fi contestată în termen de 15 zile de la afişare, în
conformitate cu prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată.

(2) - După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea
se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.

Art. 4. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget,
Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat.

Art.  5. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Iniţiator:
P R I M A R

Florin Cazacu



R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
P R I M A R

Nr.  63/210/05.05.2016

E X P U N E R E  D E  M O T I V E
privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare şi a

BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2015 s-a aprobat obiectivul de
investiţii“CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” situat  în BRAD,
strada Vânătorilor, nr. 7 iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2015 s-a aprobat
DEVIZUL GENERAL actualizat în valoare de 547.155 lei cu TVA inclus.

Finanţarea investiţiei s-a făcut din fonduri proprii, iar în prezent se află în fază
finală de execuţie, urmând a fi pusă în funcţiune odată cu efectuarea recepţiei la
terminarea lucrărilor.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor recreative, sportive şi de îngrijire corporală
se impune elaborarea unui regulament de organizare care să instituie regulile de
conduită a participanţilor la activităţi, precum şi obligaţiile personalului care asigură
întreţinerea spaţiilor şi funcţionarea dotărilor puse la dispoziţia publicului.

Deoarece activitatea nou - creată presupune consumuri apreciabile de energie,
apă materiale igienico-sanitare şi muncă vie, este justificată instituirea şi perceperea
unor taxe speciale de utilizare a dotărilor existente, care să compenseze cheltuielile
proprii ale contului. În acest sens s-a întocmit un Buget de venituri şi cheltuieli, propriu,
cu propunere de tarife, care are caracter estimativ şi temporar, pentru 6 luni.

Acest buget va fi inclus în bugetul local al Municipiului Brad la cap. 67- Cultură,
recreere, religie, subcapitol 67.02.05 – Servicii recreative şi sportive.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 2 şi art. 3 din Legea nr.
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art.
484 şi art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare precum şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

P R I M A R
Florin Cazacu


