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      CONSILIUL LOCAL        

     
                                                                                                                                                                                                                                  

 H O T Ă R Â R E A  NR. 22/2008* 
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 1200 mii lei, conform 
Ordinului nr. 397/2008 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru alocarea sumelor în 
vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preŃurilor combustibililor utilizaŃi pentru 
producerea energiei termice furnizate populaŃiei în sistem centralizat conform OrdonanŃei 
Guvernului nr. 36/2006 prin care se alocă suma de 700 mii lei pentru compensarea creşterilor 
neprevizionate ale preŃurilor la combustibil pentru producerea energiei termice, precum şi a Hotărârii 
Consiliului JudeŃean Hunedoara nr. 17/2008 privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la 
dispoziŃia Consiliului JudeŃean Hunedoara prin care se alocă suma de 500 mii lei reprezentând 
subvenŃii din bugetul Consiliului JudeŃean Hunedoara pentru acordarea unor ajutoare în situaŃii de 
extremă urgenŃă. 

 În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/ 2007 şi a  Legii nr. 
273/2006 privind finanŃele publice locale. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit ,,a” şi art. 45  din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată. 
 

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 în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor 
cu suma de 1200 mii lei  şi se stabilesc în sumă de 22097 mii lei . 
  Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2008 se majorează cu suma 
de 1200 mii lei la  următoarele capitole bugetare: 

 -  42.02 – subvenŃii de la bugetul de stat cu suma de              700 mii lei 
 -  43.02 – subvenŃii de la alte administraŃii cu suma de                      500 mii lei 

 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 1200 mii lei la   capitolul bugetar -  81.02 – combustibil şi energie,   conform Anexei nr. 2   care 
face  parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 4- 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, 26. 02.2008                    
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Oprinesc Fabian                  SECRETAR           
                              
                                           Epure  Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,, pentru”  1 absent motivat ( Gligor Dorin Oliviu)        


