
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă  R Â R E A NR.  44/2015
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2015

a 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 precum şi a

Referatului nr.11941/14.04.2015 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale
prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2015  a bugetului Municipiului Brad şi
ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad;

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 şi a prevederilor art. 49
alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin 4 lit. ,,a”şi art. 45 alin. 2 lit.,,a” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1– Se  aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I 2015  a bugetului local al Municipiului Brad
după cum urmează:

- la venituri în sumă de 9.151.788 lei din care la secţiunea de funcţionare 8.191.390 lei, iar la
secţiunea de dezvoltare 960.398 lei;

- la cheltuieli în sumă de 5.804.805 lei, din care la secţiunea de funcţionare 4.847.906  lei şi la
secţiunea de dezvoltare 956.899 lei;

- şi un excedent bugetar  de 3.346.983  lei.
conform Anexei  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I 2015 a instituţiilor şi serviciilor publice
finanţate din venituri proprii după cum urmează:

- la venituri în sumă de 2.728.898  lei ;
- la cheltuieli în sumă de 2.480.076 lei;
- şi  un excedent bugetar de 248.822  lei.

conform Anexei  nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Administraţiei Judeţene  a Finanţelor Publice Hunedoara;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate,Taxe şi Impozite Locale.

Brad, 30.04.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR

Vasile Podaru Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


