ROMÂNIA
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AVIZAT
SECRETAR
Carmen - Irina Bora

P R OI E C T DE H OT Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se
propune aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015;
Ţinând cont de adresa nr. 1549/23.01.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Hunedoara, precum şi de Referatul nr.3888/28.01.2015 al Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Brad;
În conformitate cu Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 şi a Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,a” şi 45 alin. 2 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 bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 la venituri în sumă de
34.838,82 mii lei la care se adaugă excedentul bugetar în sumă de 558,87 mii lei şi la cheltuieli în
sumă de 35.397,69 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 – Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 sunt cele prevăzute în Anexa
nr. 1 şi se compun din :
- impozit pe venit………………………………………………
109
mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit………………………… 10.248
mii lei
- impozite şi taxe de proprietate……………………………….. 1.796,50
mii lei
- sume defalcate din TVA…………………………………… 12.997,82
mii lei
- taxe pe servicii specifice……………………………………… 0,7
mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi………………………………….. 884,70
mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale…………………………………… 101,30
mii lei
- venituri din proprietate……………………………………….. 590
mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……………..
218,10
mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise……….
80,10
mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări………………………………
260,60
mii lei
- diverse venituri………………………………………………
32,50
mii lei
- transferuri voluntare, altele decât subvenţiile………………..
0,50
mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri……………………….
7
mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat………………………………
2.132
mii lei
- sume primite de la UE/ alti donatori………………………… 5.380
mii lei
TOTAL ………………………………………………
34.838,82
mii lei
Art. 3 – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 sunt cele prevăzute în
Anexa nr. 2 şi se compun din :
- autorităţi publice şi acţiuni externe……………………..
3.270,80
mii lei
- alte servicii publice generale……………………………..
140
mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………..
205
mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională…………………….
435
mii lei
- învăţământ………………………………………………… 6.826
mii lei

- sănătate……………………………………………………
477
mii lei
- cultură, recreere şi religie ……………………………….
2.033
mii lei
- asigurări şi asistenţă socială……………………………
2.152
mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ………………..
3.870,80
mii lei
- protecţia mediului ……………………………………………… 640
mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă………….. 150
mii lei
- combustibil şi energie…………………………………………. 3.553,89
mii lei
- transporturi……….……………………………….
11.614,20
mii lei
- alte acţiuni economice…………………………………………
30
mii lei
TOTAL……………………………………………
35.397,69
mii lei
Art. 4 - Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă 5.657,10 mii
lei, din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii conform Anexei nr. 3
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 - Se aprobă bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi
Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi al Grădiniţei cu Program Prelungit
,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2015 în sumă de 479,06 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 Piaţă
şi Obor Brad pe anul 2015 în sumă de 310 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform
Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 - Se aprobă estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2016-2018, conform
Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad;
- Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad;
- Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad;
- Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad;
- Serviciului Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor.
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