ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.2/2012

privind aprobarea 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 aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012.
Ţinând cont de Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 13/2012 şi 14/2012, de adresa
nr.689/06.01.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara, precum şi de Referatul nr.
946/20.01.2012 al Serviciului buget finanţe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad.
Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Brad.
În conformitate cu Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012 şi a Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare .
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă bugetul municipiului Brad pe anul 2012 în sumă de 16583 mii lei atât la
venituri cât şi la cheltuieli, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1
şi se compun din :
- impozit pe venit………………………………………………
92
mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit…………………………
5180
mii lei
- impozite şi taxe de proprietate………………………………..
1846
mii lei
- sume defalcate din TVA……………………………………… 6361
mii lei
- taxe pe servicii specifice………………………………………
0,5
mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi…………………………………..
1787
mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale……………………………………
68
mii lei
- venituri din proprietate……………………………………….. 550
mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……………..
202
mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise……….
91
mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări………………………………
241
mii lei
- diverse venituri………………………………………………
98,5
mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri……………………….
20
mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat………………………………
46
mii lei
TOTAL ………………………………………………
16583
mii lei
Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2
şi se compun din :
- autorităţi publice şi acţiuni externe……………………..
2066
mii lei
- alte servicii publice generale……………………………..
120
mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………..
396
mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională…………………….
270
mii lei
- învăţământ…………………………………………………
5316
mii lei
- sănătate……………………………………………………
295
mii lei
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-

- cultură, recreare şi religie ……………………………….
720
mii lei
- asigurări şi asistenţă socială……………………………
1781
mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ………………..
1810
mii lei
- protecţia mediului ……………………………………………… 766
mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă………….. 51
mii lei
- combustibil şi energie…………………………………………. 1295
mii lei
- transporturi……….……………………………….
1697
mii lei
TOTAL……………………………………………
16583
mii lei
Art. 4 - Cheltuielile de capital în sumă 1775 mii lei se reflectă în Lista de investiţii – Anexa nr. 3
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 - Se aprobă bugetul de venituri proprii ale Centrelor de Execuţie Bugetară Brad pe anul
2012 în sumă de 450 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi 5 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 - Se aprobă bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere, Han Piaţă şi
Obor Brad pe anul 2012 în sumă de 284 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 6
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 - Se aprobă bugetul de venituri proprii al Biroului administrarea domeniului public şi
privat – Primăria Brad pe anul 2012 în sumă de 90 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform
Anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei
municipiului Brad .
- Centrul de Execuţie bugetară nr. 1 Brad
- Centrul de Execuţie bugetară nr. 2 Brad
- Serviciul Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor
- Biroul administrarea domeniului public şi privat – Primăria Brad Brad
- Casa de Cultură Brad

BRAD, 31 .01.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ştefan Bogdan Mihai

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin)
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Galea Mirela

