
        R O M Â N I A                                                                                 
JUDEłUL HUNEDOARA                
   MUNICIPIUL BRAD                                               
   CONSILIUL LOCAL             
         

H O T Ă R Â R E A  NR. 39/2008* 

privind aprobarea contului de încheiere al exerciŃiului bugetar al  
bugetului local  pe anul 2007 

  
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad, prin care se propune 

aprobarea  contului de încheiere al exerciŃiului  bugetar al bugetului local al municipiului Brad, pe anul 2007, 
precum şi exerciŃiul bugetar al instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii şi al exerciŃiului bugetar al 
fondurilor externe nerambursabile.   

În conformitate cu prevederile Legii contabilităŃii nr. 82/1991 republicată, a prevederilor art. 57 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale şi a Ordinului Ministrului Economiei şi FinanŃelor nr. 
2397/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2007. 

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  contul de încheiere al exerciŃiului bugetar al bugetului local al municipiului Brad, 

pe anul 2007, la venituri în sumă de 21.850.542 lei şi la cheltuieli în sumă de 20.015.453 lei cu un excedent 
bugetar în sumă de 1.835.089 lei conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2- Se aprobă contul de încheiere al exerciŃiului bugetar al instituŃiilor publice finanŃate din 
venituri proprii , la venituri în sumă de 584.348  lei şi la cheltuieli în sumă de 348.796 lei,cu un excedent 
bugetar în sumă de  235.552 lei conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3- Se  aprobă  contul de încheiere al exerciŃiului bugetar al fondurilor externe nerambursabile pe 
anul 2007, la venituri în sumă de 19.151 lei şi la cheltuieli în sumă de 8.911 lei cu un excedent bugetar în 
sumă de 10.240 lei conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 - Excedentul bugetar prevăzut la articolul 1 în sumă de 1.835.089 lei va constitui fondul de 
rulment al bugetului Consiliului local al municipiului Brad, excedentul bugetar  prevăzut în articolul 2 în sumă 
de 235.552 lei   provenit din venituri proprii, va rămâne în bugetele instituŃiilor publice, iar excedentul bugetar 
prevăzut la articolul 3 în sumă  10.240 lei va fi utilizat în anul 2008 tot în cadrul bugetului fondurilor externe 
nerambursabile. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale al Primăriei municipiului 

Brad 
 
 
Brad,  26.03.2008    
                                
    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Bălău Nicolae                                        SECRETAR           
                              
                                            Epure  Agnes 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” şi  2 consilieri  absenŃi  motivaŃi ( Savu Vasile şi Oprinesc Fabian) 

 


