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JUDEłUL HUNEDOARA                                                          
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 H O T Ă R Â R E A  NR. 72/2010* 
privind  rectificarea 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 rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010 cu suma de  15 mii lei – sumă 
repartizată de la Consiliul JudeŃean Hunedoara prin Hotărârea Consiliului JudeŃean Hunedoara nr. 
57/2010. 

łinând 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 Legea bugetului de stat pe anul 2010  nr. 11/ 2010, a Legii nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Consiliului 
JudeŃean Hunedoara nr. 57/2010. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi art. 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  rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010, care a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 16/2010 şi completat prin Hotărârile Consiliului 
local Brad nr. 39/2010 şi 51/2010 în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 15 mii lei  
şi se stabilesc în sumă de 27977 mii lei . 
  Art. 2 –  Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2010 se majorează cu suma 
de 15 mii lei la capitolul bugetar -  43.02 – subvenŃii de la alte administraŃii, conform Anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se majorează cu suma 
de 15 mii lei la capitolul bugetar -  84.02 – transporturi, conform Anexei nr. 2  care face  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 
 
 

BRAD, 31. 05.2010  
                               
                                                                    
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                            Contrasemnează                

Kiszely Fabius Tiberiu                                            SECRETAR 
    
                                                           Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  


