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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                     SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   Mihaela David                   

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 70/164/06.06.2017 

 

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

                                    privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad 

Ediţia a XVI - a 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

           Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 69/165/06.06.2017  a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI - a, în perioada 11-13 august 

2017;  

           În conformitate cu prevederile Hotă rârii Consiliului local Brad nr.4/2017 privind aprobarea 

Programului principalelor manifestă ri cultural educative, artistice ş i sportive din municipiul Brad 

pe anul 2017; 

            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, 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 sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI - a, în perioada 11-13 

august 2017. 

Art. 2. - (1) În vederea bunei organizări a acestei acţiuni se propune desemnarea unei comisii 

formată din 5 consilieri locali şi anume:   -   _______________  - consilier local 

                    -    _______________  - consilier local 

                                            -   _______________      - consilier local 

                                                     -   ________________  - consilier local 

                                                       -    ________________  - consilier local 
       (2) Comisia de mai sus va colabora cu membrii comisiei desemnate prin dispoziţia 

primarului pentru organizarea în condiţii optime a manifestărilor, conform prevederilor legale. 

Art. 3. – Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local pentru acţiunile 

dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI-a, la care se adaugă veniturile provenite din 

sponsorizări și alte venituri încasate cu aceeaşi destinaţie. 

Art. 4.  – Se aprobă Programul orientativ al manifestărilor ce se vor desfăşura cu prilejul sărbătoririi 

Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI – a, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

Art. 5. – Împuterniceşte Primarul Municipiului Brad să semneze, după deliberarea comisiei stabilită 

la art. 2, toate contractele încheiate cu ocazia sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI-a. 

Art. 6. –  Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Casa de Cultură Brad. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

          Art. 8. – Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

- Casei de Cultură Brad; 

-  comisiei prevăzută la art. 2 alin.1. 

   

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. 69/165/06.06.2017 

 

 

 

                E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

 privind sărbătorirea  Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI-a 

 

 

Sărbătoarea anuală ocazionată cu desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad, este o 

manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor români 

de muzică uşoară şi muzică populară consacraţi.  

Scopul organizării acestei activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi 

sportive este de a satisface nevoile culturale ale comunităţii brădene prin oferirea de produse 

şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de acces la participarea cetăţenilor la viaţa 

culturală. 

 Prin  Procesul verbal nr. 16.478 încheiat în data de 06.06.2017, cu ocazia întrunirii în 

şedinţă operativă de lucru, Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 383/06.06.2017 

a hotărât ca sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVI - a să se desfăşoare în 

perioada 11-13 august 2017, conform Programului principalelor manifestări cultural - 

educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 4/2017, 

stabilind totodată şi un program orientativ  al manifestărilor propuse a se desfășura. 

Ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad a devenit o tradiţie în 

localitatea noastră, ajungând  la Ediţia a XVI – a, în art. 2 al proiectului de hotărâre  propun 

ca alături de comisia constituită potrivit dispoziţiei primarului să fie cooptaţi şi cinci 

consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad iar în art. 3 propun 

alocarea sumei de 100.000 lei, sumă care a fost prevăzută în bugetul local pentru acţiunile 

dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI-a, la care se adaugă veniturile 

provenite din sponsorizări și alte venituri încasate cu aceeaşi destinaţie. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 În susţ inerea propunerii mele invoc prevederile  art. 36 alin. 4 lit. „a” ş i art. 45 

alin. 2 lit. a   din Legea administraţ iei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu 

modifică rile ş i completă rile ulterioare. 

   
 

 

 

          P R I M A R 

                                                   Florin Cazacu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                        ANEXĂ la H.C.L. nr.           /2017 
 

 

PROGRAMUL ORIENTATIV AL MANIFESTĂRILOR PROPUSE A SE DESFĂŞURA CU 

PRILEJUL CELEI  DE  A  XVI – A EDIŢII A ZILELOR MUNICIPIULUI BRAD CARE VOR 

AVEA LOC  ÎN PERIOADA 11 – 13 AUGUST 2017 

 

 

 
VINERI – 11 AUGUST 2017 

 

 - ora 17,00 - Deschiderea oficială a manifestărilor celei de a XVI –a ediţii a Zilelor 

Municipiului Brad la Casa de Cultură a Municipiului Brad; 

 - acţiuni culturale la Casa de Cultură a Municipiului Brad; 

  

 

 

 

SÂMBĂTĂ – 12 AUGUST 2017 
 

 

 - Competiţii sportive;  

- Turul ciclist „Drumul Aurului”; 

- Competiție sportivă – Mini  fotbal ; 

- Tenis de câmp. 

   

- Muzică pentru tineret;  

- Phoenix; 

- Vacanța Mare; 

- Talisman. 

- Premierea olimpicilor şi sportivilor cu performanţe; 

 

 

 

 

DUMINICĂ – 13 AUGUST 2017 
 

 

 - Spectacol folcloric autentic românesc; 

– Piaţa Aurului (Doina Crişului, Stelele Bihorului şi alţii); 

 -  Devoratorii de virşlii; 

 -  Transmisiune în direct  Etno TV; 

 

Notă: Pe parcursul celor trei zile – Parc de distracţii.  

 

 


