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

H O T Ă R Â R E A NR.118/2013
privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2013

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

propune rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 ca urmare a adresei nr.1751/08.11.2013 a
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara şi a Referatului nr.15372/11.11.2013 al
Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale prin care se propune majorarea
veniturilor şi a  cheltuielilor cu suma de  243 mii lei ,

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat, a
Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 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 art. 45  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 rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013, care a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 28/2013 şi rectificat prin Hotărârile Consiliului Local Brad
nr.49/2013, 61/2013, 80/2013, 88/2013 şi 104/2013  şi  se stabileşte în  sumă de 21.380,43  mii lei atât la
venituri cât şi la cheltuieli.

Art. 2 - Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma de 243 mii
lei  la următoarele capitole bugetare:

-  07.02 -   impozite şi taxe pe proprietate 8 mii lei
-  11.02 - sume defalcate din TVA 203  mii lei
- 16.02 -  taxe pe utilizarea bunurilor 32 mii lei

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma de 243 mii

lei la următoarele capitole bugetare:
- capitolul bugetar  51.02 –  autorităţi publice 30 mii lei
- capitolul bugetar  65.02 –  învăţământ 119 mii lei
- capitolul bugetar 68.02 –  asigurări şi asistenţă socială 84 mii lei
- capitolul bugetar  70.02 –  servicii de dezvoltare publică şi locuinţe 10 mii lei

 conform Anexei nr. 2 ş care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 - Cheltuielile bugetului municipiului  Brad pe anul 2013 se modifică prin virări de

credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar  55.02 – tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi      (-) 20 mii lei
- capitolul bugetar 80.02 –  acţiuni generale economice        (+) 20 mii lei

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara Deva

       Brad, 11.11.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
         Leaha Ştefan Dorel SECRETAR

  Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  12 voturi ,,pentru”


