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MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL

Nr. 2/211/04.01.2015
P R O I E C T  DE H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2015 - încheierea exerciţiului
bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor

subordonate Consiliului Local Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 2/210/04.01.2015 a Primarului Municipiului

Brad, prin care se propune aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2015 - încheierea exerciţiului bugetar
al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii,
precum şi aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar în afara bugetului local pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile ale art. 8 şi art. 57 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice
nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2015;

În temeiul prevederilor art. 36 alin 4 lit. ,,a”şi art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.
39 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,   cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se  aprobă execuţia bugetară pe anul 2015 a bugetului local al Municipiului Brad

după cum urmează:
- la venituri în sumă de 36.131.740 lei din care la secţiunea de funcţionare 25.233.848 lei, iar

la secţiunea de dezvoltare 10.897.892 lei;
- la cheltuieli în sumă de 34.557.949 lei din care la secţiunea de funcţionare 24.106.219 lei şi

la secţiunea de dezvoltare 10.451.730 lei;
- şi un excedent bugetar de 1.573.791 lei,

conform Anexei  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă execuţia bugetară pe anul  2015 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate

din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă totală de 11.571.701 lei;
- la cheltuieli în sumă totală de 11.342.319 lei;
- şi un excedent bugetar de  229.382 lei.

conform Anexei  nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.  3. – Se aprobă  execuţia bugetară a creditelor interne la venituri în sumă de 3.000.000.

lei.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget,

Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de art.

39 alin.3 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara – Deva;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
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MUNICIPIUL BRAD
P R I M A R

Nr. 2/210/04.01.2015

E X P U N E R E   D E  M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2015 - încheierea

exerciţiului bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia
să prezinte spre aprobarea Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al
anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a anului precedent .

În articolul 1 al proiectului de hotărâre am propus aprobarea execuţiei bugetară pe
anul 2015 a bugetului local al Municipiului Brad după cum urmează:

- la venituri în sumă de 36.131.740 lei din care la secţiunea de funcţionare
25.233.848 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 10.897.892  lei;

- la cheltuieli în sumă de 34.557.949 lei din care la secţiunea de funcţionare
24.106.219  lei şi la secţiunea de dezvoltare 10.451.730  lei;

- şi un excedent bugetar de 1.573.791 lei.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre am propus aprobarea execuţiei bugetare pe

anul  2015  a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum
urmează:

- la venituri în sumă totală de 11.571.701 lei;
- la cheltuieli în sumă totală de 11.342.319  lei;
- şi  un excedent bugetar de  229.382 lei.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre am propus aprobarea execuţiei bugetare a

creditelor interne la venituri în sumă de 3.000.000. lei.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile  Legii contabilităţii nr. 82/1991

republicată, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.
1780/14.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2013.

P R I M A R
Florin Cazacu


