
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 99/2015
privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2015

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 20/21.645/26.08.2015 iniţiat de

Primarul Municipiului Brad şi EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 20/21.644/26.08.2015 a Primarului
Municipiului Brad prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015,
urmare finalizării etapei de dezbatere publică a proiectului de investiţii „MONUMENTUL
EROILOR”;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 17/21647/26.08.2015,
respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad, respectiv: raportul nr. 10/21648/26.08.2015 al comisiei de studii economice, prognoze,
buget, finanţe; raportul nr. 4/21649/26.08.2015 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură; raportul nr. 10/21650/26.08.2015 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 10/21651/27.08.2015 al comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 10/21652/27.08.2015 al comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art. 49 alin. 4 şi 7 din Legea nr.  273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Secţiunii a 2-a din
Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi ale art. 45 alin. 2 lit. ,,a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015, care a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 17/2015, rectificat prin H.C.L. nr. 58/2015,
H.C.L. nr. 70/2015,  H.C.L. nr. 87/2015 şi H.C.L. nr. 96/2015, prin virări de credite între capitole
bugetare şi se stabileşte la venituri în sumă de 38.360,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de
39.918,87 mii lei.

Art. 2. – Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 sunt  cele aprobate prin
H.C.L. nr. 96/2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad  sunt  cele aprobate prin H.C.L. nr.
96/2015, conform Anexelor  nr. 2  şi 3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2015 se modifică prin virări
de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:

- 84.02 – „Transporturi” (-)   113,30       mii lei
- la cheltuieli de capital, obiectivul de investiţii „Studii de fezabilitate” „Modernizare străzi în
municipiul Brad”                                                                                             (-)    113,30      mii lei

- 67.02 – „Cultură, recreere şi religie” (+)    113,30     mii lei
- la  cheltuieli de capital – obiectiv de investiţii„Monumentul Eroilor”      (+)   113,00      mii lei.



Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.

Art. 6. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara – Deva.

Brad, 27.08.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR

Bogdan - Mihai  Ştefan Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 10 voturi „pentru”, 5 abţineri


