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

 H O T Ă R Â R E A  NR. 95/2010* 
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 prin virări de credite de la un capitol 
bugetar la alt capitol bugetar. 

łinând cont de  Referatul nr. 12162/16.08.2010 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate , de 
Referatele nr. 12168/13.08.10201 şi 12201/16.08.2010  ale viceprimarului municipiului Brad şi de 
Referatul nr.12256/17.08.2010 a Serviciului Public de Gospodărire Comunală. 

 În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2010  nr. 11/ 2010 şi a Legii nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare . 
 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 virări de credite de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar după cum 
urmează:   
- capitolul 51.02 – autorităŃi publice şi acŃiuni externe se diminuează cu suma de            121 mii lei 
- capitolul 65.02 – învăŃământ se diminuează cu suma de        100 mii lei 
- capitolul 81.02 – combustibil şi energie – cheltuieli de capital – aport capital social  
                              SC TERMICA  BRAD SA se majorează cu suma de        90 mii lei 
- capitolul 81.02 – combustibil şi energie – cheltuieli de capital – alimentare cu apă  
                              caldă şi căldură 3845 apartamente se majorează cu suma de                131 mii lei 
- capitolul 74.02 – protecŃia mediului  - cheltuieli de capital  - subcapitolul canalizarea 
                              şi tratarea  apelor reziduale se diminuează cu suma de         30 mii lei 
- capitolul 74.02 – protecŃia mediului  - cheltuieli de capital  - subcapitolul  colectarea, 
                               tratarea şi distrugerea deşeurilor se majorează cu suma de        30 mii lei  
- capitolul 67.02 – cultură, recreere şi religie–bunuri şi servicii se diminuează cu suma de   13  mii lei        
- capitolul 67.02 – cultură, recreere şi religie – cheltuieli de capital – reparaŃii Bibliotecă 
                               se majorează cu suma de            13 mii lei  
 - capitolul 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică – cheltuieli de personal   
                               se diminuează cu    suma de                          32 mii lei  
- capitolul 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică –  asistenŃă socială   
                              se diminuează cu   suma de               30 mii lei 
- capitolul 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică – cheltuieli de capital   
                              se majorează cu    suma de               62 mii lei 
 conform Anexelor nr. 1  şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2- 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, 17.08.2010 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                              Contrasemnează                   
 Leaha Ştefan Dorel                                                        SECRETAR 
                        Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 11 voturi ,,pentru” , 6 consilieri  absenŃi motivat ( Benea Răpcău AncuŃa Florentina, Duşan Gheorghe Adrian,  

Oprişa Florin Ioan, Circo Aurel, Ştefan Bogdan, Podaru Vasile) 


