
         R O M Â N I A                                        
JUDEłUL HUNEDOARA                                                              
  MUNICIPIULUI BRAD                                                  
    CONSILIUL LOCAL              
   

 H O T Ă R Â R E A  NR.116/2010* 
privind  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010 

 
  

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010  ca urmare a adresei nr. 
65537/EC/30.09.2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a Ordinului Ministrului 
AdministraŃiei şi Internelor nr.219/2010 şi a Referatului nr. 14817/08.10.2010 al Serviciului buget, 
finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad. 

  În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2010  nr. 11/ 2010, a Legii nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului 
AdministraŃiei şi Internelor nr. 219/2010 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanŃarea 
lucrărilor de investiŃii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
localităŃilor, conform programului ,,Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” . 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi art. 45  din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
    
 Art. 1 –  Se  aprobă  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010, care a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 16 /2010 şi rectificat prin Hotărârile Consiliului local nr. 
39/2010, 51/2010, 72/2010 78/2010, 95/2010 şi 103/2010 în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor 
cu suma de 960 mii lei  şi se stabilesc în sumă de 27.744 mii lei . 
 Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma de 960 mii 
lei la  capitolul bugetar  42.02 – subvenŃii de la bugetul de stat, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma de 960 
mii lei la  capitolul bugetar  81.02 – combustibil şi energie, conform Anexelor nr. 2  şi 3 care fac  parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 4 –  Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local pe 
anul 2010 prin diminuarea acestuia cu suma de 54,61 mii lei şi se stabileşte atât la venituri cât şi la 
cheltuieli în sumă de 358,39 mii lei, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
           Art. 5- Prezenta hotărâre se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad. 
- DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara Deva 
 

Brad, 12.10.2010 
 

                                                         
   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                    Contrasemnează                   
  Mureş Mihai                                                                        SECRETAR 
                           Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    

cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi motivat ( Ştefan Bogdan Mihai şi Groza Liviu) 

 


