
           R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL   

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 29/2017 
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 

al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.23/164/20.02.2017 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr.23/165/20.02.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI  MUNICIPAL BRAD; 

 Ţinând cont de adresa nr. 1152/20.02.2017 a Spitalului Municipal Brad;  

Ţ inând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 30/526/09.03.2017, respectiv al 

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

  În conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. b din  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct. 1 alin. 1 lit. c din Anexa – Norme metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr. 1043/2010 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 3 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 

273/2006  privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  Spitalului Municipal Brad, 

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

 Art. 2. – Veniturile bugetului Spitalului Municipal Brad pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 

19.145,15 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2016 în sumă de 130,20 mii  lei. 

 Art. 3. – Cheltuielile bugetului Spitalului Municipal Brad pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 

19.275,35  mii lei conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. – Se aprobă Lista de investiţii a Spitalului Municipal Brad în sumă 66,20 mii lei, inclusă în  

buget la cheltuielile de capital, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul  Buget, Finanţe, 

Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

Art. 6. –    (1) - Prezenta hotărâre  poate fi contestată în termen de 15 zile de la afişare, în 

conformitate cu prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată. 

                     (2) - După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea 

se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

           Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;  

- Spitalului Municipal Brad. 

                                
                   Brad, 13.03.2017 

                                                                                                                  Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR 

                               Ionel Circo                                                                                Mihaela David 

 

 
cvorumul necesar: 6 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 10  voturi „pentru” 



 


