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

H O T Ă R Â R E A  NR. 64/2007* 
 privind aprobarea utilizării unei sume din fondul de 

rulment provenit din excedentul bugetului local pe anul 2006, 
pentru realizarea unor lucrări de investiŃii la instituŃiile de  

învăŃământ din municipiul Brad 
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune utilizarea sumei de 540.000 lei pentru realizarea unor lucrări de investiŃii  la instituŃiile de 
învăŃământ din municipiul Brad din care 500.000 lei pentru  Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad 
pentru reabilitarea instalaŃiei de încălzire în sumă de 300.000 lei şi 200.000 lei pentru reparaŃii 
capitale şi utilizarea sumei de 40.000 lei pentru Şcoala generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad în 
vederea continuării lucrărilor de investiŃii,  prevăzute în Anexa nr. 3 a bugetului municipiului Brad 
pe anul 2007. 
 În conformitate cu prevederile art. 58 alin. 2, 3 şi 4 din Legea 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  utilizarea sumei de 540.000 lei din fondul de rulment  provenit 

din excedentul bugetar local pe anul 2006 pentru  realizarea unor lucrări de investiŃii la instituŃiile de 
învăŃământ din municipiul Brad după cum urmează: 

 - 500.000 lei - pentru Colegiul,NaŃional ,, Avram Iancu” Brad din care: 
       300.000 lei pentru reabilitarea instalaŃiei de încălzire 
       200.000 lei pentru reparaŃii capitale 
-   40.000 lei – pentru Şcoala generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad  pentru 

continuarea lucrărilor de investiŃii  
  Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 
   - InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
   - Primarului municipiului Brad 
   - Serviciul buget, finanŃe, contabilitate 
 
BRAD, 30.05.2007  
              
         
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
    Mureş Mihai        SECRETAR               
                          
                      Epure  Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”  


