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H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 163/2016 

privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2016 

  

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;  

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 167/211/08.12.2016 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 162/210/08.12.2016 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune rectificarea 

bugetului Municipiului Brad pe anul 2016,  cu suma de 6857,16 mii lei;  

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr.159/239/08.12.2016, respectiv al 

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

În conformitate cu  prevederile H.G. nr. 887/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul  de stat pe anul 2016, pentru unele 

unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat a populației, ale O.U.G. nr. 86/2016 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016, a  Secţiunii a II-a,  art. 4-7 şi art. 42 din Legea nr. 339/2015 a bugetului 

de stat pe anul 2016 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 2016, care a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 4/2016 şi rectificat prin H. C. L. nr. 39/2016,  H.C.L. 

67/2016  H.C.L. nr. 98/2016, H.C.L. nr. 110/2016, H.C.L. nr. 119/2016,  H.C.L.. nr. 121/2016, H.C.L. 

nr. 125/2016,  H.C.L. nr. 135/2016,  nr. 138/2016 și H.C.L. nr. 153/2016  şi se stabileşte la venituri în 

sumă de 34.088,24  mii lei şi la cheltuieli în sumă de  36.220,90  mii lei.  

Art. 2. - Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de 6.857,16 

mii lei  la  următoarele capitole bugetare: 

-    04.02 - „ cote defalcate din impozitul pe venit”………………………..… 345,00 mii lei; 

-     07.02 – „Impozite şi taxe pe proprietate”……………………………….…..31,61  mii lei; 

-    11.02 - „Sume defalcate din TVA”………………………..…………….  6460,00 mii lei; 

- 16.02 –  „Taxe pe utilizarea bunurilor.”      ………………………….. .  ….  0,08  mii lei; 

- 33.02 – „Venituri din prestări servicii”……………………………………….6,28 mii lei; 

- 35.02 – „Amenzi, penalităţi şi confiscări……………..…………………..…14,19 mii lei; 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                 

 Art. 3. – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de  

6.857,16  mii  lei la următoarele capitole bugetare:  

-     65.02 „Învățământ…………………………….…………………….…420,00 mii lei; 

-     68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”…………………..………… .     663,00 mii lei; 

-     74.02 „ Protecția mediului” ……………………………….…………..711,60 mii lei; 

-     80.02 „ Acţiuni generale economice” …………………………………..62,56 mii lei; 

-     81.02 „ Combustibil și energie” …………………………….……….5000,00 mii lei; 

conform Anexei  nr. 2   care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 



            Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

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

Art. 5. -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

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

            Art.  6.   -   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, 08.12.2016 

                                                      

                           

 

 

 

 

     

                                                                                                                    Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR 

                         Adina Beciu                                                                                     Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 9 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute:  12 voturi „pentru”, 5 consilieri locali absenți (Circo Ionel, David Dorin Sorin, 

Golea Cornelia, Mager Claudia, Manea Iosif) 



 


