
           R O M Â N I A                                                                           
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      CONSILIUL LOCAL     
              
                                                                                                                                                                                                                                                           

 H O T Ă R Â R E A  NR. 166/2008* 
privind  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008 

  
 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 2008 cu suma de 190 mii lei, bani proveniŃi 
de la DirecŃia de Muncă şi Incluziune Socială a judeŃului Hunedoara în vederea acordării de ajutoare 
pentru încălzirea locuinŃelor cu lemne pentru populaŃia municipiului Brad. 

łinând cont de Referatul nr.17218/18.11.2008 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate  prin 
care se propun virări de credite în vederea acordării tichetelor cadou pentru salariaŃii Primăriei 
municipiului Brad în urma negocierii Contractului colectiv de muncă pe anul 2008 – 2009. 

 În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/ 2007, a Legii nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a O.G. nr. 18/2008 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi a HGR nr. 1286/2008 privind corectarea 
nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinŃei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008 – 31 
martie 2009, precum şi a O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei, 
precum şi a unor facilităŃi acordate populaŃiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 
245/2003, 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 2008, care a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 1/2008 şi rectificat prin Hotărârile Consiliului local 
nr. 22/2008, nr. 57/2008, nr. 124/2008, 133/2008 şi nr. 146/2008, în sensul majorării veniturilor şi 
cheltuielilor cu suma de 190 mii lei  şi se stabilesc în sumă de 28730 mii lei . 
  Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2008 se majorează cu suma de 
190 mii lei la  capitolul bugetar 42.02  – subvenŃii de la bugetul de stat, conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2008 se majorează cu suma de 
190 mii lei la  capitolul bugetar 68.02 –  asigurări şi asistenŃă socială,  conform Anexei nr. 2 care face  
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 25 mii lei din 
cadrul subcapitolului 51.02.01.03. aparŃinând capitolului bugetar 50.02 – autorităŃi publice şi 
majorarea cu suma de 25 mii lei a titlului asistenŃă socială. 

Art. 5 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 3 mii lei din 
cadrul subcapitolului 54.02.10 aparŃinând capitolului bugetar 54.02 – alte servicii publice generale şi 
majorarea cu suma de 3 mii lei a titlului asistenŃă socială. 

 Art. 6 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 5 mii lei din 
cadrul subcapitolului 61.02.03.04 aparŃinând capitolului bugetar 61.02 –  ordine publică şi siguranŃă 
naŃională şi majorarea cu suma de 5 mii lei a titlului asistenŃă socială. 

Art. 7 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 1 mii lei din 
cadrul subcapitolului 67.02.03.02 aparŃinând capitolului bugetar 67.02 –  cultură, recreere şi religie şi 
majorarea cu suma de 1 mii lei a titlului asistenŃă socială. 

Art. 8 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 2 mii lei din 
cadrul subcapitolului 67.02.03.06 aparŃinând capitolului bugetar 67.02 –  cultură, recreere şi religie şi 
majorarea cu suma de 2 mii lei a titlului asistenŃă socială. 
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Art. 9 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 2,5 mii lei din 

cadrul subcapitolului 68.02.11 aparŃinând capitolului bugetar 68.02 –  asigurări şi asistenŃă socială şi 
majorarea cu suma de 2,5 mii lei a titlului asistenŃă socială.  

Art. 10 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 2,5 mii lei din 
cadrul subcapitolului 68.02.15.02 aparŃinând capitolului bugetar 68.02 –  asigurări şi asistenŃă socială 
şi majorarea cu suma de 2,5 mii lei a titlului asistenŃă socială. 

Art. 11 – Se aprobă diminuarea titlului cheltuieli materiale cu suma de (-) 6 mii lei din 
cadrul subcapitolului 70.02.50 aparŃinând capitolului bugetar 70.02 –  locuinŃe, servicii şi dezvoltare 
publică şi majorarea cu suma de 6 mii lei a titlului asistenŃă socială. 
  Art. 12 – Se aprobă virarea sumei de 100 mii lei de la capitolul bugetar 74.02.- protecŃia 
mediului la capitolul bugetar 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform Anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 13- 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, 19. 11.2008      
          
 
                                                    
   
 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
 Circo Aurel Vasile              Contrasemnează 
             SECRETAR  
                     Epure Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru”  ,  1 consilier absent nemotivat ( Ştefan Bogdan Mihai) 

 


