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 H O T Ă R Â R E A  NR. 33 /2007* 
privind  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007 

 
  

 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 2007 cu suma de 4 mii lei în baza  
referatelor nr. 5253/11.04.2007 a Biroului administraŃie publică locală, autoritate tutelară şi nr. 
5254/11.04.2007 a Serviciului public de asistenŃă socială. 

 În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, a Legii privind 
finanŃele publice locale nr. 273/2006, a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui ajutor financiar la 
constituirea familiei, a Ordinului nr. 976/1537/30.12.2006 al Ministrului Muncii SolidarităŃii 
Sociale şi familiei şi al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor pentru aprobarea InstrucŃiunilor de 
aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, a Legii 
nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou născuŃi şi a O.G. nr. 3/2007 privind unele 
măsuri financiar fiscale din domeniul protecŃiei sociale. 
 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 2007, care a 
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 2/2007 şi rectificat prin Hotărârile Consiliului 
local Brad nr. 16/2007 şi 26/2007, în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 4 mii 
lei  şi se stabilesc în sumă de 17130 mii lei . 
  Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2007 se majorează cu suma 
de 4 mii lei la capitolul bugetar  42.02 – SubvenŃii de la bugetul de stat conform Anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2007 se majorează cu suma 
de 4 mii lei la capitolul bugetar - 68.02 – asigurări şi asistenŃă socială 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, 20.04.2007 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
        Mureş Mihai                  SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   


