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H O T Ă R Â R E A  NR. 39/2010* 
pentru completarea Hotărârii nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului  

municipiului Brad pe anul 2010 
  

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune completarea Hotărârii nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 
2010 cu încă o Anexă cuprinzând bugetul de venituri şi cheltuieli  în afara bugetului local pe anul 
2010 în sumă de 413 mii lei pentru finanŃarea obiectivului „Bloc de locuinŃe sociale str. Şteampurile 
Vechi”. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad 

             În conformitate cu  Legea bugetului nr. 11/2010, a  Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului AdministraŃiei şi 
Internelor nr. 34/2010 şi a OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează  să fie evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari.  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art. 1 – Se  aprobă completarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 16/2010 privind 
aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010 cu  Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 

 Art. 2 –Anexa nr .1 cuprinde bugetul de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local pe anul 
2010 în sumă de  413 mii lei  şi reprezintă finanŃarea obiectivului  „Bloc de locuinŃe sociale str. 
Şteampurile Vechi”. 

Art. 3 Prezenta hotărâre  se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva,  
- Primarului municipiului Brad  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale din 

cadrul Primăriei municipiului Brad .  
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* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai), 1 loc  vacant 

 


