
 

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

H O T Ă R Â R E A  NR. 150 /2011* 
privind  rectificarea 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 rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011 ca urmare a Hotărârii Consiliului 
JudeŃean Hunedoara nr. 195/2011 prin care se alocă suma de 150 mii lei din fondul de rezervă bugetară 
şi a adresei nr. 60710/25.11.2011 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Hunedoara, prin 
care se alocă suma de 562 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate. 

  În conformitate cu Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 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 rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011, care a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 1/2011 şi rectificat prin Hotărârile Consiliului local Brad nr. 36, 
102, 104 , 117, 134,147 şi 149/2011 şi se stabileşte în sumă de 20802 mii lei atât la venituri cât şi la 
cheltuieli.  
 Art. 2 - Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 712  mii 
lei  la  următoarele capitole bugetare : 
 - 11.02 - sume defalcate din TVA                                                       562 mii lei  

- 43.02 –   subvenŃii de la  alte administraŃii                                       150 mii lei 
 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 712 mii 

lei după cum urmează: 
- la capitolul bugetar 65.02 – învăŃământ   cu suma de  350  mii lei 
- la capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenŃă socială cu suma de 212 mii lei  
- la  capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie cu suma de 150 mii lei. 

conform Anexei nr. 2   care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.    
           Art. 4 - 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, 29.11.2011        
    

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ                             
                 Suciu Ovidiu                                      SECRETAR 
                                                                       Galea Mirela 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” , 2  consilieri absenŃi motivaŃi (  Benea Răpcău AncuŃa şi  Oprişa Florin Ioan )   


