
R O M Â N I A
 JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 1/2014
privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014,
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.1/2014, de adresa nr.

352/07.01.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara, precum şi de Referatul nr.
940/20.01.2014 al Serviciului buget finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei
Municipiului Brad,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,

În conformitate cu Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 şi a Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi 45 alin. 2  din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se  aprobă bugetul Municipiului Brad pe anul 2014 la venituri în sumă de 18.032 mii lei
la care se adaugă excedentul bugetar în sumă de 202,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 18.234,6 mii lei,
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1
şi se compun din :

- impozit pe venit………………………………………………           90 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit…………………………       6624 mii lei
- impozite şi taxe de proprietate………………………………..      1789,3 mii lei
- sume defalcate din TVA………………………………………      7589 mii lei
- taxe pe servicii specifice………………………………………         0,7 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
   pe desfăşurarea de activităţi…………………………………..        770 mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale……………………………………          53 mii lei
- venituri din proprietate………………………………………..     551 mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……………..  212,5 mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise……….       78 mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări………………………………     214 mii lei
- diverse venituri………………………………………………        8 mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri……………………….     9,5 mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat………………………………             43             mii lei

TOTAL ………………………………………………     18.032 mii lei
Art. 3 – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2

şi se compun din :
- autorităţi  publice şi acţiuni externe……………………..             2598 mii lei
- alte servicii publice generale……………………………..              140 mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………..   260 mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională…………………….  280 mii lei
- învăţământ…………………………………………………          6495 mii lei
- sănătate……………………………………………………             425 mii lei
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- cultură, recreere şi religie  ……………………………….           1239,4             mii lei
- asigurări şi asistenţă socială……………………………              1778             mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  ………………..           1808,2             mii lei
- protecţia mediului ………………………………………………    440 mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă…………..      75 mii lei
- combustibil şi energie………………………………………….     1512 mii lei
- transporturi……….……………………………….                         1184 mii lei

TOTAL……………………………………………         18.234,6             mii lei
Art. 4 - Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă 2051,2 mii lei se

reflectă în Lista de investiţii conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 - Se aprobă bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan”

Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ”
Brad pe anul 2014 în sumă de 485,7 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi
5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 -  Se aprobă bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere, Han Piaţă şi
Obor Brad pe anul 2014 în sumă de 286 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 6
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2015-2017, conform Anexei
nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale
- Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
- Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
- Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
- Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad
- Serviciului Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor

    BRAD, 30.01.2014

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ Contrasemnează
          Mirică Ioana Camelia SECRETAR

  Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar:  voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  16 voturi ,,pentru”


