
R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL              

 

                                       H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 32/2017   
privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 28/164/03.03.2017 și  EXPUNEREA 

DE MOTIVE nr. 28/165/03.03.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

bugetului Municipiului Brad pe anul 2017; 

Ţinând cont de raportul Primarului Municipiului Brad nr. 42/526/24.03.2017; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 23/167/29.03.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr. 22/168/29.03.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul 

nr.22/169/29.03.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială şi de agrement;  raportul nr. 24/170/27.03.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 

23/171/27.03.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ;   

Ţ inând cont de adresa nr. 3628/23.02.2017 a Administraţ iei Judeţ ene a Finanţ elor 

Publice Hunedoara,  precum ş i Hotă rârea Consiliului Judeţ ean Hunedoara nr. 33/2017 ;      

 În conformitate cu  prevederile Secţ iunii a II-a ș i  art. 4-6  din Legea nr. 6/2017 a bugetului 

de stat pe anul 2017 ş i a prevederilor art.1 alin. 2, art. 8,  art. 39  ş i art. 58 alin,1 lit. a din  Legea 

nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” ş i 45 alin. 2 lit. a  din Legea administraţ iei 

publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, precum ş i 

ale art. 39 alin.3 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modifică rile ş i 

completă rile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. – Se  aprobă bugetul Municipiului Brad pe anul 2017 la venituri în sumă de 26.778 mii 

lei la care se adaugă excedentul bugetar în sumă de 597,43  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 27.375,43 

mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

  



Art. 2. – Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 şi se 

compun din :  

 - impozit pe venit………………………………………………     108,40  mii lei 

 - cote defalcate din impozitul pe venit…………………………      9.494  mii lei   

 - impozite şi taxe de proprietate……………………………….. 2.288,30  mii lei 

 - sume defalcate din TVA……………………………………        11.292  mii lei   

 - taxe pe servicii specifice………………………………………       0,30  mii lei 

 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

    pe desfăşurarea de activităţi…………………………………..  .1872,20  mii lei 

 - alte impozite şi taxe fiscale……………………………………         135  mii lei 

 - venituri din proprietate………………………………………..          654  mii lei   

 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……………..       422,10             mii lei 

 - venituri din taxe administrative, eliberări permise……….       83              mii lei 

 - amenzi, penalităţi şi confiscări………………………………            320             mii lei 

 - diverse venituri………………………………………………   17,50             mii lei  

 - venituri din valorificarea unor bunuri……………………….   14,20             mii lei   - 

subvenţii de la bugetul de stat………………………………               77             mii lei 

            TOTAL ………………………………………………                         26.778 mii lei 

          Art. 3. – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 

şi se compun din : 

 - autorităţi  publice şi acţiuni externe……………………..               4.430  mii lei 

 - alte servicii publice generale……………………………..                  246  mii lei 

 - tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………..                  212  mii lei   

 - ordine publică şi siguranţă naţională…………………….                  676  mii lei 

 - învăţământ…………………………………………………             8565  mii lei   

 - sănătate……………………………………………………           672,15  mii lei 

 - cultură, recreere şi religie  ……………………………….             1753,5            mii lei 

 - asigurări şi asistenţă socială……………………………               3.895            mii lei   

 - locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  ………………..           1778,54            mii lei  

            - protecţia mediului ………………………………………………      632  mii lei 

 - acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă…………..       150 mii lei 

 - combustibil şi energie………………………………………….       2.062,01 mii lei   

 - transporturi……….……………………………….                           2.303,23 mii lei 

  TOTAL……………………………………………                27.375,43     mii lei 

 Art. 4. -  Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă 2.877,93 mii lei, 

din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii conform Anexei nr. 3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - Se aprobă bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, 

al Școlii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi al 

Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2017 în sumă de 275,51 mii lei la venituri 

şi 411,03 mii lei 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  şi al veniturilor obţinute din valorificare lemn pe anul 2017 în sumă de 578 mii lei la venituri 

şi  694,08 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 7. - Se aprobă estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2018-2020, conform Anexei 

nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. - Se  aprobă utilizarea sumei disponibile 597,43 mii lei din fondul de rulment în cadrul 

secţiunii de funcționare și de dezvoltare a Municipiului Brad pe anul 2017 pentru finanţarea lucrărilor de 

investiţii prevăzute în Anexa nr. 3, precum si utilizarea pentru diferite cheltuieli cu bunurile si serviciile 

a sumei disponibile de 251,60  mii lei din venituri proprii, rezultate din excedentele anilor precedenți. 

Art. 9.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, Finanţe, 

Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

Art. 10. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de  art. 

39 alin.3 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 11. – Prezenta hotărâre se comunică: 



- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;   

- Primarului Municipiului Brad; 

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

- Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad; 

- Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad; 

- Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad; 

- Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad; 

- Serviciului Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor; 

                       - Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara – Deva. 

   Brad, 30.03.2017                                                                                                                 

                                                                                                               Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              SECRETAR 

                         Ionel   Circo                                                                               Mihaela David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 9 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 11  voturi „pentru” 

 


