
         ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                             

    MUNICIPIUL BRAD                           

   CONSILIUL LOCAL    

    

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 121/2018  

privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD 

 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.126/210/13.09.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 125/165/13.09.2018 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 

SPITALULUI MUNICIPAL BRAD;  

Ținând cont de raportul  compartimentului  de specialitate nr. 127/229/14.09.2018, 

respectiv al  Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 86/263/26.09.2018 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 67/265/26.09.2018 al comisiei pentru 

activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement și raportul 

nr. 107/266/24.09.2018 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor; 

Ţinând cont de Adresa nr. 6470/13.09.2018 a Spitalului Municipal Brad, înregistrată 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 22735/13.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. b din  Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct. 1 alin. 1 lit. c din 

Anexa – Norme metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1043/2010 cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 3 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 

SPITALULUI MUNICIPAL BRAD, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 22/2018, și rectificat prin H.C.L. nr. 38/2018 și respectiv prin H.C.L. 

nr. 72/2018 în sensul majorării veniturilor și cheltuielilor cu suma de 1,45 mii lei  şi se 

stabileşte la venituri în sumă de 28.038,12 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de  28.333,54 mii 

lei, cu deficitul de 295,42  mii lei rezultat din excedentul de la sfârşitul anului 2017, 

conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

 

 

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul  

Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

            Art. 4.  - Prezenta hotărâre se comunică:  

-  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  

-  Primarului Municipiului Brad;  

-  Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

-  Spitalului Municipal Brad. 

 

 

 
 

  Brad, 27.09.2018 
 

 

 

 

                                                                                              Contrasemnează 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           SECRETAR 

                  MANEA IOSIF                                                  CARMEN – IRINA BORA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru” 

 


