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

   
                                                                                                                                                                                                                                            

 H O T Ă R Â R E A  NR. 57 /2008* 
privind  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008 

  
 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 2008 cu suma de 2850 mii lei, conform  
HGR 364/2008 privind  alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanŃarea unor cheltuieli curente şi de capital ale 
autorităŃilor administraŃiei publice locale. 

 În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/ 2007 şi a  Legii nr. 
273/2006 privind finanŃele publice locale. 
 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 2008, care a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.1/2008 şi rectificat prin Hotărârea Consiliului local 
nr. 22/2008, în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 2850 mii lei  şi se stabilesc în 
sumă de 24947 mii lei . 
  Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2008 se majorează cu suma 
de 2850 mii lei la capitolul bugetar: -  11.02  –  sume defalcate din TVA              2850 mii lei 
 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2008 se majorează cu suma 
de 2850 mii lei la următoarele capitole bugetare: 

- capitolul 51.02 – autorităŃi publice şi acŃiuni externe   80 mii lei 
- capitolul 54.02 – alte servicii publice generale    20 mii lei     

  - capitolul 65.02 – învăŃământ              150 mii lei  
  -  capitolul 67.02 – cultură, recreere şi religie            100 mii lei   
  - capitolul 70.02  - locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică           200 mii lei  
  - capitolul 81.02  - combustibil şi energie           1300 mii lei 

- capitolul 84.02 – transporturi            1000 mii lei 
 conform Anexelor nr. 2  şi 3  care fac  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, 29. 04.2008                  
                                                 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Bălău Nicolae                                        SECRETAR           
                              
                                          Epure  Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” , 1 abŃinere ( Gligor Dorin Oliviu) şi 1 consilier demisionat( Radovici Teofil Emilian) 


