
   

       R O M Â N I A                                            A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                   SECRETAR  GENERAL            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                             Carmen –Irina Bora                 

    CONSILIUL LOCAL    

  Nr. 41/11830/24.03.2021 

 

 

P  R  O I  E  C  T   D E   H  O T  Ă  R  Â  R  E 
privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 

 

  

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere REFERATUL DE APROBARE  nr. 41/11829/24.03.2021 al Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2021; 

Ţinând cont de adresa  nr. 5463/19.03.2021  a  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Hunedoara;    

 În conformitate cu  prevederile Secţiunii a 2-a  din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 

anul 2021, precum și ale art.1 alin. 2, art. 8,  art. 39  şi art. 58 alin.1 lit. a din  Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 88,  art. 129 alin.4 lit. a, 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 şi 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 bugetul Municipiului Brad pe anul 2021 la venituri în sumă de 26.867,00  

mii lei la care se adaugă excedentul bugetar în sumă de 1.506,97 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 

28.373,97  mii lei, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care  vor face parte integrantă din  hotărâre. 

 Art. 2. – Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 sunt cele prevăzute în Anexa 

nr. 1 şi se compun din:  

 - impozit pe venit……………………………………………..        27,93  mii lei 

 - cote defalcate din impozitul pe venit………………………..      11.895  mii lei   

 - impozite şi taxe de proprietate……………………………....   2.408,11  mii lei 

 - sume defalcate din TVA………………………………….....         7.949  mii lei   

 - taxe pe servicii specifice……………………………………           0,50  mii lei 

 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

    pe desfăşurarea de activităţi…………………………………..  1.023,79      mii lei 

 - alte impozite şi taxe fiscale……………………………………     155,80  mii lei 

 - venituri din proprietate………………………………………..     509,76  mii lei   

 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……………...     1.392,66            mii lei 

 - venituri din taxe administrative, eliberări permise……….......    13,44            mii lei 

 - amenzi, penalităţi şi confiscări……………………………….       289,35            mii lei 

 - diverse venituri………………………………………………    32,90            mii lei 

           - venituri din valorificarea unor bunuri………………………..   17,50             mii lei 

           - subvenţii de la bugetul de stat………………………………..        234,85 mii lei 

           - sume primite de la UE..............................................................        916,41            mii lei 

            TOTAL ………………………………………………............    26.867,00 mii lei. 

 Art. 3. – Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 sunt cele prevăzute în Anexa 

nr. 2 şi se compun din : 

 - autorităţi  publice şi acţiuni externe……………………..          7.506,21  mii lei 

 - alte servicii publice generale……………………………..             514,50  mii lei 

 - tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………..               61,00  mii lei   

 - ordine publică şi siguranţă naţională…………………….              845,00    mii lei 

 - învăţământ…………………………………………………        2.721,47 mii lei   

 - sănătate……………………………………………………         1.313,83 mii lei 

 - cultură, recreere şi religie  ……………………………….           1.233,11           mii lei 

 - asigurări şi asistenţă socială……………………………...           5.900,00           mii lei   



 - locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  ………………........  2.834,36        mii lei  

            - protecţia mediului ………………………………………....     650,00  mii lei 

 - acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă………     370,00 mii lei 

 - combustibil şi energie……………………………………....             876,00 mii lei   

            - transporturi……….………………………………. .............           3.498,49 mii lei 

            - alte acțiuni economice ..........................................................                50,00       mii lei 

 TOTAL…………………………………………… ...............         28.373,97       mii lei. 

 Art. 4. -  Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă de 6.270,66 mii 

lei din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii, conform Anexei nr. 3 care 

va face parte integrantă din  hotărâre. 

 Art. 5. - Se aprobă bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” 

Brad, al Școlii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad, al Liceului Teoretic ,,Avram Iancu” Brad şi 

al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2021 în sumă de 555,00 mii lei la 

venituri şi 975,79 mii lei la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi nr. 5 care vor face parte integrantă 

din  hotărâre. 

Art. 6. -  Se aprobă bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere, Han Piaţă şi 

Obor Brad  şi al veniturilor obţinute din valorificare lemn pe anul 2021 în sumă de 1.170 mii lei la 

venituri şi  1.186,05  mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr. 6 care va face parte integrantă din  

hotărâre.  

Art. 7. - Se aprobă estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2022-2024, conform 

Anexei nr.7 care va face parte integrantă din  hotărâre. 

Art. 8. - Se  aprobă utilizarea sumei disponibile 1.490,83 mii lei din excedentul bugetului local 

al Municipiului Brad din anii precedenți pentru finanţarea lucrărilor de investiţii prevăzute în Anexa 

nr. 3, a sumei de 16,14 mii lei din excedentul bugetului local al Municipiului Brad din anii precedenți 

pentru reparații curente drumuri afectate de inundații, precum si utilizarea pentru diferite cheltuieli cu 

bunuri și servicii a sumei disponibile de 436,84  mii lei din venituri proprii rezultate din excedentele 

anilor precedenți. 

Art. 9. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, 

Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad. 

Art. 10. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 11. – 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;  

   - Compartimentului Investiții;  

   - Liceului Teoretic ,,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. 

                         

 

    

 

Iniţiator: 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL  BRAD  

        P R I M A R  

 Nr. 41/11829/24.03.2021 

 

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E  

 privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 

        

  

 În urma publicării în Monitorul oficial al României – Partea I – a nr. 236 din data de 

09.03.2021 a Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, în termen de maxim 45 de zile, 

instituția noastră are obligația aprobării bugetului local pentru anul 2021, în conformitate cu  

prevederile art. 39 alin. 6 din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Menționez că la întocmirea bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 am ținut cont de adresa  

nr. 5463/19.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara prin care s-a alocat 

Municipiului Brad suma de 7.949,00  mii lei din T.V.A. și suma de 10.695,00 mii lei  din sume și cote 

defalcate din impozitul pe venit. 

În contextul celor de mai sus și ținând cont de prevederile art. 39 alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, am inițiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care am propus  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 

la venituri în sumă de 26.867,00  mii lei la care se adaugă excedentul bugetar în sumă de 1.506,97  mii 

lei şi la cheltuieli în sumă de 28.373,97 mii lei, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care vor face parte 

integrantă din hotărâre,  după cum urmează: 

 Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 şi se 

compun din:  

 - impozit pe venit……………………………………………..        27,93  mii lei 

 - cote defalcate din impozitul pe venit………………………..      11.895  mii lei   

 - impozite şi taxe de proprietate……………………………....   2.408,11  mii lei 

 - sume defalcate din TVA………………………………….....         7.949  mii lei   

 - taxe pe servicii specifice……………………………………           0,50  mii lei 

 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

    pe desfăşurarea de activităţi…………………………………..  1.023,79      mii lei 

 - alte impozite şi taxe fiscale……………………………………     155,80  mii lei 

 - venituri din proprietate………………………………………..     509,76  mii lei   

 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……………...     1.392,66            mii lei 

 - venituri din taxe administrative, eliberări permise……….......    13,44            mii lei 

 - amenzi, penalităţi şi confiscări……………………………….       289,35            mii lei 

 - diverse venituri………………………………………………    32,90            mii lei 

           - venituri din valorificarea unor bunuri………………………..   17,50             mii lei 

           - subvenţii de la bugetul de stat………………………………..        234,85 mii lei 

           - sume primite de la UE..............................................................        916,41            mii lei 

            TOTAL ………………………………………………............    26.867,00 mii lei. 

 Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2021 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 şi se 

compun din : 

 - autorităţi  publice şi acţiuni externe……………………..          7.506,21  mii lei 

 - alte servicii publice generale……………………………..             514,50  mii lei 

 - tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………..               61,00  mii lei   

 - ordine publică şi siguranţă naţională…………………….              845,00    mii lei 

 - învăţământ…………………………………………………        2.721,47 mii lei   

 - sănătate……………………………………………………         1.313,83 mii lei 

 - cultură, recreere şi religie  ……………………………….           1.233,11           mii lei 

 - asigurări şi asistenţă socială……………………………...           5.900,00           mii lei   



 - locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  ………………........  2.834,36        mii lei  

            - protecţia mediului ………………………………………....     650,00  mii lei 

 - acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă………     370,00 mii lei 

 - combustibil şi energie……………………………………....             876,00 mii lei   

            - transporturi……….………………………………. .............           3.498,49 mii lei 

            - alte acțiuni economice ..........................................................                50,00       mii lei 

 TOTAL…………………………………………… ...............         28.373,97       mii lei. 

 Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă de 6.270,66 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii, conform Anexei nr. 3 care va face 

parte integrantă din hotărâre. 

 Propun, de asemenea, aprobarea bugetului de venituri proprii  astfel: 

 Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad,  Școala  Gimnazială ”Mircea 

Sântimbreanu” Brad,  Liceul  Teoretic ,,Avram Iancu” Brad şi  Grădiniţa cu Program Prelungit 

,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2021 în sumă de 555,00 mii lei la venituri şi 975,79 mii lei la cheltuieli, 

conform Anexelor nr. 4 şi nr. 5 care vor face parte integrantă din  hotărâre. 

Serviciul Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor Brad  şi al veniturilor obţinute din 

valorificarea materialului lemnos, pe anul 2021 în sumă de 1.170 mii lei la venituri şi  1.186,05  mii lei 

la cheltuieli, conform Anexei nr. 6 care va  face parte integrantă din  hotărâre.  

Propun aprobarea veniturilor şi cheltuielilor estimate pentru anii 2022-2024, conform Anexei 

nr.7 care face parte integrantă din hotărâre. 

Totodată, mai propun aprobarea utilizării sumei disponibile 1.490,83 mii lei din excedentul 

bugetului local al Municipiului Brad din anii precedenți pentru finanţarea lucrărilor de investiţii 

prevăzute în Anexa nr. 3, a sumei de 16,14 mii lei din excedentul bugetului local al Municipiului Brad 

din anii precedenți pentru reparații curente drumuri afectate de inundații, precum si utilizarea pentru 

diferite cheltuieli cu bunuri și servicii a sumei disponibile de 436,84  mii lei din venituri proprii 

rezultate din excedentele anilor precedenți. 

 Precizez că, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. b din Legea nr. 273/2006  privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare dezbaterea publică a proiectului de buget 

local  are loc cu prilejul aprobării acestuia 

 În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată.  

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Secţiunii a 2-a  din Legea nr. 15/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021, precum și ale art.1 alin. 2, art. 8,  art. 39  şi art. 58 alin.1 lit. a din  

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

 

 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 

 
 


