
 

         R O M Â N I A                                                         

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                    

    CONSILIUL LOCAL    

      

 

 

 H  O T  Ă  R  Â  R  E A  NR. 2/2021 

privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2020 pentru realizarea 

 unor lucrări de investiții în municipiul Brad în anul 2021 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 2/11830/15.01.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE nr. 2/11829/15.01.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune utilizarea 

excedentului bugetului local din anul 2020 pentru realizarea unor lucrari de investitii în municipiul Brad în 

anul 2021;  

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 3/11853/15.01.2021, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2020  aprobate prin  O.M.F.P. nr. 3155/2020; 

   În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a,  art. 136 alin. 1 și  alin. 2, art. 139 alin. 3 lit. 

a și ale art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă utilizarea sumei de 1.506.965,98 lei din excedentul bugetar înregistrat la finele 

anului 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor de 

investiții, în continuare, respectiv: 

 - proiectul “Consolidarea Capacității Administrative a UAT Municipiul Brad“ (70.861,23 lei); 

 - proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiului Brad, 

Jud. Hunedoara“ (565.438,25 lei); 

 -  proiectul “Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului 

cetățeanului la serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului Brad“ (44.381,78 lei); 

 -  proiectul “Eficientizare energetică imobil ambulatoriu și dispensar TBC” (405.882,46 lei); 

 -  proiectul POCU “Comunitatea Brad acceptă sprijinul nostru“ (8.371,47 lei); 

 -  obiectivul de investiții “Extindere și modernizare str. G-ral Vasile Milea - Micro I” (279.271,55 lei); 

 -  obiectivul de investiții “Modernizare străzi în Municipiul Brad adiacente DN74” (116.620 lei); 

 - lucrări de refacere a drumurilor și podurilor afectate în urma inundațiilor din vara anului 2020 (suma 

rămasă din anul 2020 fiind de 16.139,24 lei).                                                                                                                        

Art. 2.  –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul  Buget, Finanţe, 

Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 3.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

             



 Art. 4.   - Prezenta hotărâre se comunică:  

   -  Prefectului Judeţului Hunedoara;  

  -  Primarului Municipiului Brad;  

            -  Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

 

 

 

 

Brad, 15.01.2021 

 

                                               

                                                 

                                                            Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                          SECRETAR GENERAL  

                     Ionel – Daniel Adam                                                      Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute:   13 voturi “pentru” 
 


