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   CONSILIUL LOCAL 
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P R O I E C T   D E   H O T Ă  R Â R E 

privind  alocarea unei sume pentru sărbătorirea 

Zilei de 1 Iunie 2017  –Ziua Internaţională a Copilului 

                        care se va desfășura în data de 31 mai 2017 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 49/165/21.04.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune alocarea unei sumei din bugetul local al 

Municipiului Brad pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017 – Ziua Internaţională a 

Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2017; 

 Ţinând cont de Programul principalelor manifestări cultural artistice pe anul 2017 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.4/2017;  

 În conformitate cu prevederile art. III, alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 26/2012 privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative şi ale Legii nr.  273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 4 lit.,, a” şi ale art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

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

actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului 

Brad pe anul 2017 de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru 

sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017 – Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în 

data de 31 mai 2017. 

Art. 2. – Se aprobă Programul manifestărilor ce se vor desfăşura în data de 31 mai 

2017 cu prilejul sărbătoririi Zilei de 1 Iunie 2017 – Ziua Internaţională a Copilului, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Casei de Cultură Brad; 

- Serviciului  Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

  privind  alocarea unei sume pentru sărbătorirea 

Zilei de 1 Iunie 2017 –Ziua Internaţională a Copilului  

care se va desfășura în data de 31 mai 2017 
 

 

  

  În Programul principalelor manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local Brad nr. 4/2017  s-au prevăzut manifestări cultural artistice, 

educative şi sportive dedicate Zilei Internaţionale a Copilului. 

Dat fiind că prin Legea nr. 220/2016 pentru completarea alin. 1 al art. 139 din 

Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii,  ziua de 1 Iunie este declarată zi de sărbătoare legală în 

care nu se lucrează, am propus ca sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017 –Ziua Internaţională a 

Copilului să se desfășoare  în data de 31 mai 2017. 

Cu acest prilej în Parcul Tineretului s-a propus organizarea unui spectacol la care 

vor participa unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal din Municipiul Brad. 

 Totodată s-a propus organizarea unor concursuri tematice constând în cros pe 

străzile 1 Iunie şi Libertăţii, cu acordare de premii şi diplome,  un concurs de desene şi un 

concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul Tineretului. 

Faţă de cele de mai sus, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus 

alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la capitolul 

bugetar  67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări  în aer liber. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. III, alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, ale Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  ale  art. 36 alin. 

4 lit.,, a” şi ale art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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