
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
   MUNICIPIUL BRAD
   CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 148/2012
privind  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul  2012

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012 ca urmare a Referatului nr.
15816/20.11.2012 întocmit de către Serviciul buget, finanţe, contabilitate în baza adresei
nr.44159/31.10.2012, a Deciziei nr.255/15.11.2012 ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a
Judeţului  Hunedoara  şi a Hotărârii nr. 211/15.11.2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara prin care se
propune majorarea veniturilor cu suma de 960 mii lei, proveniţi din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată,

 În conformitate cu Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, a  Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a  O. U.G. nr. 61/2012  cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi art. 45  din Legea administraţiei 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 2012, care a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 2/2012, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local Brad
nr.46/2012, 53/2012, 83/2012, 98/2012, 112/2012 şi 123/2012  şi  se stabileşte în  sumă de 28.889,18 mii
lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.

Art. 2 - Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de
960 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 2012 se majorează cu suma de 960 mii
lei la următoarele capitole bugetare:

- capitolul bugetar  51.02 – autorităţi publice         8,37 mii lei
- capitolul bugetar 65.02 – învăţământ                  400 mii lei
- capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenţă socială   275 mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – transporturi                276,63  mii lei

conform Anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Hunedoara,
- Primarului Municipiului Brad
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara Deva

Brad, 22.11.2012

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează
 Hărăguş Ioan SECRETAR

                                                      Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru”


