ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.3/2012

privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2011 - încheierea exerciţiului
bugetar al bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului local Brad
Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad, prin care se
propune aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2011 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului
municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii, precum şi
aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar în afara bugetului local pe anul 2011.
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 prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, a Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin 4 lit. ,,a”şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1– Se aprobă execuţia bugetară pe anul 2011 a bugetului local al municipiului Brad după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 21.651.157 lei din care la secţiunea de funcţionare 18.812.195 lei, iar la
secţiunea de dezvoltare 2.838.962 lei
- la cheltuieli în sumă de 21.651.157 din care la secţiunea de funcţionare 18.812.195 lei şi la
secţiunea de dezvoltare 2.838.962 lei
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Se aprobă execuţia bugetară pe anul 2011 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din
venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă de 10.453.891 lei toate la secţiunea de funcţionare
- la cheltuieli în sumă de 10.147.656 lei, din care la secţiunea de funcţionare 9.990.822 lei şi la
secţiunea de dezvoltare 156.834 lei
- şi un excedent bugetar de 306.235 lei
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara - Deva
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale al Primăriei
municipiului Brad
Brad, 31.01.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ştefan Bogdan Mihai

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut: 17 voturi ,,pentru”
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