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H O T Ă R Â R E A  NR.1/2011* 
privind   aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011 

 
  

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011. 

 łinând cont de Hotărârile Consiliului JudeŃean Hunedoara nr. 2/2011 şi 3/2011, de adresele 
nr.950/10.01.2011 şi nr.2160/20.01.2011 ale DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara, 
precum şi de Referatul Serviciului buget finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului 
Brad. 

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 nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, a  Legii nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului comun nr. 
7/57/2011 al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor şi al Ministrului FinanŃelor Publice. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi 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 bugetul municipiului Brad pe anul 2011 în sumă de 17378 mii lei atât la 
venituri cât şi la cheltuieli, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 sunt cele prevăzute în Anexa 
nr. 1 şi se compun din :  
 - impozit pe venit………………………………………………         37  mii lei 
 - cote defalcate din impozitul pe venit…………………………     6118  mii lei   
 - impozite şi taxe de proprietate………………………………..     1757  mii lei 
 - sume defalcate din TVA………………………………………    6109  mii lei   
 - taxe pe servicii specifice………………………………………          1  mii lei 
 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 
    pe desfăşurarea de activităŃi…………………………………..     2186  mii lei 
 - alte impozite şi taxe fiscale……………………………………        34  mii lei 
 - venituri din proprietate………………………………………..   438  mii lei   
 - venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi……………..   175  mii lei 
 - venituri din taxe administrative, eliberări permise……….   148  mii lei 
 - amenzi, penalităŃi şi confiscări………………………………   192  mii lei 
 - diverse venituri………………………………………………     52  mii lei   
 - venituri din valorificarea unor bunuri……………………….     21  mii lei   
 - subvenŃii de la alte administraŃii……………………………           110                mii lei    
              TOTAL ………………………………………………      17378    mii lei 
 Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 sunt cele prevăzute în Anexa 
nr. 2 şi se compun din : 
 - autorităŃi   publice şi acŃiuni externe……………………..           2216  mii lei 
 - alte servicii publice generale……………………………..             120  mii lei 
 - tranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi………..   396  mii lei   
 - ordine publică şi siguranŃă naŃională…………………….   270  mii lei 
 - învăŃământ…………………………………………………         5232  mii lei   
 - sănătate……………………………………………………            295  mii lei 
 



      -   2    - 
 
 

- cultură, recreare şi religie  ……………………………….              834             mii lei 
 - asigurări şi asistenŃă socială……………………………            1980             mii lei   
 - locuinŃe ,servicii şi dezvoltare publică  ………………..            1908             mii lei 

  -  - protecŃia mediului ………………………………………………  615 
 mii lei 

 - acŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă…………..  100  mii lei 
 - combustibil şi energie………………………………………….   1749  mii lei   
 - transporturi……….……………………………….                       1663  mii lei   
  TOTAL……………………………………………           17378            mii lei 
 Art. 4 -  Cheltuielile de capital în sumă 2113 mii lei se reflectă în Lista de investiŃii – Anexa 
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 5 -  Se aprobă  bugetul de venituri proprii ale Centrelor de ExecuŃie Bugetară Brad pe 
anul 2011 în sumă de 590 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi 5 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 6 -  Se aprobă  bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere, Han PiaŃă 
şi Obor Brad pe anul 2011 în sumă de 280 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexei 
nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 -  Se aprobă  bugetul de venituri proprii al Serviciului Administrarea Domeniului 
Public Brad pe anul 2011 în sumă de 83 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 
7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva,  
- Primarului municipiului Brad  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei 

municipiului Brad .  
-  Centrul de ExecuŃie bugetară nr. 1 Brad 
-  Centrul de ExecuŃie bugetară nr. 2 Brad 
-  Serviciul Public de Desfacere, Han PiaŃă şi Obor 

  -  Serviciul Administrarea Domeniului Public Brad 
  -  Casa de Cultură Brad 
 
 
 
    BRAD, 31 .01.2011     
                                            
                                                                   
     
 
           PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   
                                                                                         SECRETAR 
             Podaru Vasile                                              
                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru” , 2 consilieri  absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) 

 


