ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 125/2017
privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 135/164/20.10.2017 și EXPUNEREA DE
MOTIVE nr. 134/165/20.10.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul 2017, cu suma de 1172,69 mii lei;
Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 139/526/20.10.2017, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
În conformitate cu prevederile Secţiunii a II-a și art. 4-6 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de
stat pe anul 2017 şi ale art.19 alin. 2, art. 49 alin.4 şi 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi ale art. 45 alin. 2 lit. ,,a” 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 Municipiului Brad pe anul 2017, care a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 32/2017 şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
74/2017, H.C.L. nr. 86/2017, HC.L. nr.111/2017 și H.C.L. nr. 124/2017 se stabileşte la venituri în sumă
de 31315,48 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 31912,91 mii lei.
Art. 2. - Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică cu suma de 1172,69
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 16.02 – ” Taxe pe utilizarea bunurilor„………………………………….….13,50 mii lei;
- 33.02 – ”Venituri din prestări - servicii „…………………………………….6,5 mii lei;
- 39.02 – ” Venituri din valorificarea unor bunuri„……………………….… ..1,15 mii lei;
- 42.02 – ” Subvenții de la bugetul de stat„……………………………….1151,54 mii lei;
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică cu suma de 1172,69
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 67.02. ”Cultură, recreere și religie”……………………………………….…...12 mii lei;
- 70.02. ”Locuințe servicii și dezvoltare publică..………………………….…… 8 mii lei;
- 84.02. ” Transporturi”…………………………………………………….1152,69 mii lei;
conform Anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 81.02 - „Combustibil și energie ”
(+)
14,00 mii lei
- 84.02 – „Transporturi”
(-)
14,00
mii lei.

Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciului
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Art. 6. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara – Deva.

Brad, 20.10.2017

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan Hărăguș

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

SECRETAR
Mihaela David

ROMÂNIA

AVIZAT

JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
Nr. 135/164/20.10.2017

SECRETAR
Mihaela David

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 134/165/20.10.2017 a Primarului Municipiului
Brad prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017, cu suma de 1172,69
mii lei;
În conformitate cu prevederile Secţiunii a II-a și art. 4-6 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de
stat pe anul 2017 şi ale art.19 alin. 2, art. 49 alin.4 şi 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi ale art. 45 alin. 2 lit. ,,a” 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 Municipiului Brad pe anul 2017, care a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 32/2017 şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
74/2017, H.C.L. nr. 86/2017, HC.L. nr.111/2017 și H.C.L. nr. 124/2017 se stabileşte la venituri în sumă
de 31315,48 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 31912,91 mii lei.
Art. 2. - Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică cu suma de 1172,69
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 16.02 – ” Taxe pe utilizarea bunurilor„………………………………….….13,50 mii lei;
- 33.02 – ”Venituri din prestări - servicii „…………………………………….6,5 mii lei;
- 39.02 – ” Venituri din valorificarea unor bunuri„……………………….… ..1,15 mii lei;
- 42.02 – ” Subvenții de la bugetul de stat„……………………………….1151,54 mii lei;
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică cu suma de 1172,69
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 67.02. ”Cultură, recreere și religie”……………………………………….…...12 mii lei;
- 70.02. ”Locuințe servicii și dezvoltare publică..………………………….…… 8 mii lei;
- 84.02. ” Transporturi”…………………………………………………….1152,69 mii lei;
conform Anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 81.02 - „Combustibil și energie ”
(+)
14,00
mii lei
- 84.02 – „Transporturi”
(-)
14,00
mii lei.
Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciului
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Art. 6. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara – Deva.
Iniţiator:

PRIMAR
FLORIN CAZACU

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
PRIMAR
Nr.134/165/20.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate în sumă de
1172,69 mii lei, se propune majorarea bugetului local al municipiului Brad pe anul 2017 atât la venituri
cât si la cheltuieli cu această sumă după cum urmează:
La venituri se modifică următoarele capitole bugetare:
- 16.02 “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor “
13,50 mii lei
- 33.02 “Venituri din prestari servicii “
6,50 mii lei
- 39.02 “Venituri din valorificarea unor bunuri“
1,15 mii lei
- 42.02 “ Subventii de la bugetul de stat“
1.151,54 mii lei
La cheltuieli se modifică la urmatoarele capitole bugetare:
– 67.02 “ Cultura recreere si religie “
12,00 mii lei pentru achiziționarea unei gradene;
- 70.02 “ Locuinte, servicii si dezvoltare publica “ 8,00 mii lei pentru cheltuieli bunuri si servicii;
– 84.02 “ Transporturi “
1.152,69 mii lei pentru modernizare DC10 conform actului adițional
la contractul de finanțare nr.10543/09.06.2015.
Cheltuielile cu bunurile si serviciile Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț“ Brad se
diminuează cu suma de 100,42 mii lei si se majorează cheltuielile de capital cu suma respectivă pentru
următoarele obiective de investiții:
- 3 buc. laptop 10.62 mii lei
- 4 buc. Licențe 4.8 mii lei
- terasa acoperita 30 mii lei
- 6 panouri solare si 1 boiler cu dublă serpentină 55 mii lei.
Datorită necesarului de fonduri la unele capitole bugetare si posibilitatea diminuarii la altele se
impune a se efectua virari de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
81.02 Combustibili si energie “ – se majorează cu suma de 14 mii lei la obiectivul de investitii
“ Modernizare PT 22 “;
84.02 “ Transporturi “ se diminuează cu suma de 53,80 mii lei la cheltuieli de capital obiectivde
investitii “Modernizare strada Zefirului -39 mii lei “ si „ Extindere strada Dacilor-14.8 mii lei “ si se
majoreaza cu suma de 39,80 mii lei la obiectivul de investitii “ Pod peste râul Crisul Alb- Modernizare
strada Crisan” .
Deasemenea din obiectivul de investitii “Extindere strada Dacilor “ se desprinde suma de 20 mii
lei pentru obiectivul de investiții “Extindere si modernizare strada General Vasile Milea – Micro 1“.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Secţiunii a II-a și art. 4-6 din Legea nr. 6/2017 a
bugetului de stat pe anul 2017 şi ale art.19 alin. 2, art. 49 alin.4 şi 7 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR
Florin Cazacu

