
        R O M Â N I A                                        
JUDEłUL HUNEDOARA                                                          
  MUNICIPIULUI BRAD                                           
    CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 148/2009* 
privind  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009 

  
 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 2009 cu suma de  1350 mii lei reprezentând cheltuieli curente 
şi de capital, sume primite de la AJOFM Hunedoara în baza ConvenŃiei nr. 52/11.11.2009, sume pentru 
înlăturarea efectelor calamităŃilor naturale produse în anul 2009 şi sume pentru finanŃarea unor locuinŃe 
sociale. 

 În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2009  nr. 18/ 2009, a Legii nr. 273/2006 privind 
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a HGR nr. 1454/2009 privind alocarea unor 
sume din Fondul de intervenŃie la DispoziŃia Guvernului României, a HGR nr.1571/16.12.2009 privind 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2009, pentru judeŃele Hunedoara şi Suceava,  a Hotărârii Consiliului JudeŃean Hunedoara nr.195/2009 şi 
a adresei nr. 5223/2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei. 
 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 2009, care a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 21/2009 şi rectificat prin Hotărârile Consiliului local nr. 40/2009, 
61/2009, 76/2009, 85/2009, 109/2009 şi 126/2009 în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 
1115 mii lei  şi se stabilesc în sumă de 31516 mii lei . 
  Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se majorează cu suma de 1115 
mii lei la următoarele capitole bugetare: 
 -   11.02 – sume defalcate din TVA     1000 mii lei 

-   42.02 - subvenŃii de la bugetul de stat            50  mii lei 
-   43.02 – subvenŃii de la alte administraŃii                        65 mii lei 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se majorează cu suma de 1115 

mii lei la următoarele capitole bugetare: 
 -  70.02. – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică         15 mii lei 

-  81.02  - combustibil şi energie                                                  1000 mii lei 
-  84.02 – transporturi                                100 mii lei 

 conform Anexei nr. 2  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art. 4 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului local nr. 21/2009  privind 
bugetul de venituri şi cheltuieli din fondul de rulment cu suma de 235 mii lei reprezentând suma alocată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei pentru construcŃie ,,Bloc de locuinŃe sociale”, conform Anexei 
nr. 3 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 
 

BRAD, 18. 12.2009    
                                   
   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 12  voturi ,,pentru”, 4 consilieri absenŃi  motivaŃi ( Costina Ionel Zeno, Kiszely Fabius Tiberiu, Podaru Vasile, 
Ştefan Bogdan  Mihai, ), 1 consilier şi-a dat demisia (Uibariu Maria Lăcrămioara  

 


