
                
   R O M Â N I A                                                                                  AVIZAT 

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                               SECRETAR               

MUNICIPIUL   BRAD                                                                         Carmen – Irina Bora 

   CONSILIUL LOCAL 

   Nr. 63/210/23.04.2018 

 

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 2018  – Ziua 

 Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2018 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 62/211/23.04.2018 a Primarului Municipiului 

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

Zilei de 1 Iunie 2018 – Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2018; 

 Ţinând cont de Programul principalelor manifestări cultural artistice pe anul 2018 aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local Brad nr. 12/2018;  

 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 

2018 de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2018 

– Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2018. 

Art. 2. – Se aprobă Programul manifestărilor ce se vor desfăşura în data de 31 mai 2018 cu 

prilejul sărbătoririi Zilei de 1 Iunie 2018 – Ziua Internaţională a Copilului, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Serviciului  Buget, 

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

Brad și comisia desemnată prin dispoziția Primarului Municipiului Brad. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.  

 Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Casei de Cultură Brad; 

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

- Compartimentului Relații Publice.  

   

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. 62/211/23.04.2018 

 

       

EXPUNERE DE MOTIVE 

  privind  alocarea unei sume pentru sărbătorireaZilei de 1 Iunie 2018  – Ziua 

 Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2018 

 

 

 

  

  În Programul principalelor manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local Brad nr. 12/2018  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 2018 – Ziua Internaţională 

a Copilului să se desfășoare  în data de 31 mai 2018. 

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. 

În contextul celor 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 pe anul 2018, 

de la capitolul bugetar  67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări  în 

aer liber și propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia 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. 

 

 

 

 

           P R I M A R 

FLORIN CAZACU   

 

 

 

 

 



 

                                                      ANEXA LA HCL NR.______/2018 

 

 

PROGRAMUL ORIENTATIV 
al manifestărilor  cultural – artistice şi sportive dedicate 

ZILEI INTERNAŢIONALE A COPILULUI 

Brad, 31 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

●  STRADA LIBERTĂŢII , ORA 9,00 
 Crosul ZARAND, ediţia 2018. 

   

 

● PARCUL TINERETULUI, ORA 10,00 
 Concurs de îndemânare : BICICLETE 

 

● PARCUL TINERETULUI – SCENĂ – SPECTACOL – ORA 9,00 

  Spectacole susţinute de : 

 

●GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” – Program Normal 

 

● GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” – Program Prelungit 

 

● ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” 

 

● ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” 

 

 

CONCURSUL DE DESENE CU TEMA  „ORAŞUL MEU ” 
 

   

 
ORA 11.00 – COPIII AU TALENT – Dinu și Deea Maxer 
 

 

ORA 12. 30 – Premierea câştigătorilor la concursurile de desene, biciclete, cros. 
 

 

 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL            

                                                 H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 63/2017   

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 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 50/164/21.04.2017 și 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;  

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 61/526/10.05.2017,  respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 51/167/24.05.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr. 40/168/24.05.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul 

nr.52/169/24.05.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială şi de agrement;  raportul nr. 55/170/22.05.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 

51/171/22.05.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ;   

 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.   

                                             Brad, 25.05.2017     
                                                                                                                          Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Viorel Curtean                                                                              Mihaela David 

 

 



cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 
număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru” 

 

 


