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

H O T Ă R Â R E A  NR. 99/2012
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin

care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD,

În conformitate cu Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012,  a Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Ordinului Ministrului Sănătăţii 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, modificat prin
Ordinul 1607/2011,

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 temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 3, art. 45 alin. 1 şi art. 49 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  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD cu suma de 1840,62 mii lei şi se stabileşte la venituri
în sumă de 7757,90 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 8173,86 mii lei cu un deficit de
415,96 mii lei rezultat din excedentul existent la începutul anului 2012, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara,
- Primarului Municipiului Brad
-  Serviciul buget, finanţe, contabilitate
-  Spitalului municipal Brad

Brad, 28.08.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
   Duşan Gheorghe Adrian SECRETAR

                                        Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


