
 

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

H O T Ă R Â R E A  NR.146/2011* 

privind aprobarea execuŃiei bugetare pe trimestrul III 2011    
   a bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor  

subordonate Consiliului local Brad 
  

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad, prin care se 

propune aprobarea execuŃiei bugetare pe trimestrul III 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale 
instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local 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 prevederile Legii contabilităŃii nr. 82/1991 republicată şi  a prevederilor art. 49 
alin. 12 din Legea 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 execuŃia bugetară pe trimestrul IIII 2011  a bugetului local al municipiului 

Brad după cum urmează: 
-  la venituri în sumă de 14.833.689 lei din care la secŃiunea de funcŃionare 13.416.340 lei, iar la 

secŃiunea de dezvoltare 1.417.349 lei  
-  la cheltuieli în sumă de 14.376.293 lei, din care la secŃiunea de funcŃionare 13.155.264 lei şi la 

secŃiunea de dezvoltare 1.221.029 lei 
- şi un excedent bugetar 457.396 de  lei 

conform Anexei  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2- Se aprobă execuŃia bugetară pe trimestrul III 2011 a instituŃiilor şi serviciilor publice 

finanŃate din venituri proprii după cum urmează: 
-  la venituri în sumă de 7.928.427 lei toate la secŃiunea de funcŃionare   
-  la cheltuieli în sumă de 7.603.322 lei, din care la secŃiunea de funcŃionare  7.486.069 lei şi la 

secŃiunea de dezvoltare 117.253 lei 
- şi  un excedent bugetar de 325.105 lei 

conform Anexei  nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara - Deva 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale al Primăriei 

municipiului Brad 
Brad,  26.10.2011  

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ                             
                 Suciu Ovidiu                                      SECRETAR 
                                                                      Galea Mirela 
 
* sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”   

                                            


