
 

            R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

                                                  H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 126/2017   
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017 

a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor 

subordonate Consiliului Local Brad 

    

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.130 /164/17.09.2017 și  EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 129/165/17.10.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017  a Municipiului Brad şi a  instituţiilor şi serviciilor 

subordonate Consiliului Local Brad;   

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 134/526/19.10.2017,  respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Brad, respectiv: raportul nr. 97/167/25.10.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, 

finanţe; raportul nr. 75/168/25.10.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul 

nr.97/169/25.10.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială şi de agrement;  raportul nr. 106/170/23.10.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 

100/171/23.10.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ;   

În conformitate cu prevederile  art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin 4 lit. ,,a”şi 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 execuţia bugetară pe trimestrul III 2017  a Municipiului Brad după cum 

urmează: 

-    la venituri în sumă de 20.508.543 lei din care la secţiunea de funcţionare 18.831.022 lei, iar 

la secţiunea de dezvoltare 1.677.521 lei;  

-    la cheltuieli în sumă de 18.280.307 lei, din care la secţiunea de funcţionare 16.761.663  lei şi 

la secţiunea de dezvoltare 1.518.644 lei; 

-   un excedent bugetar  de 2.228.236 lei din care la secţiunea de funcţionare 2.069.359 lei şi la 
secţiunea de dezvoltare 158.877, conform Anexei  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III 2017 a instituţiilor şi serviciilor publice 

finanţate din venituri proprii după cum urmează: 

-     la venituri în sumă de  14.179.666  lei ; 

-     la cheltuieli în sumă de 13.604.468 lei;  

-   un excedent bugetar de  575.198 lei, conform Anexei  nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

           Art. 3.  - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 

Buget, Finanţe, Contabilitate,Taxe şi Impozite Locale 

 

 



Art. 4.  -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

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

Art. 5.  – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

-     Administraţiei Judeţene  a Finanţelor Publice Hunedoara; 

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

 

 

 

 

 
                                                                          Brad, 26.10.2017   

 

 

 

 

 

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Ioan Hărăguș                                                                                Mihaela David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”,   
 

 

 

 


