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    CONSILIUL LOCAL     
     

 H O T Ă R Â R E A  NR.137/2010* 
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. 
36322/01.11.2010 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Hunedoara şi a Referatului nr. 
17479/04.11.2010 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad. 

  În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2010  nr. 11/ 2010 şi a Legii nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare . 
 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, 103 şi 116/2010 în sensul majorării veniturilor şi 
cheltuielilor cu suma de 326 mii lei  şi se stabilesc în sumă de 28070 mii lei . 
 Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma de 326 mii 
lei la  capitolul bugetar  11.02 – sume defalcate din TVA, 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 326 
mii lei la  capitolul bugetar  65.02 –  învăŃământ, conform Anexei nr. 2  care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 4 –   – Se aprobă virarea sumei de 300 mii lei de la cheltuieli de personal capitol bugetar – 
51.02 ,, autorităŃi executive” la capitolul bugetar 84.02 - ,, transporturi”, conform Anexei nr. 2  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, 09.11.2010 
                        

 
 
    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 Circo Aurel Vasile ) 

 


