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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                     SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               Carmen –Irina Bora                   

    CONSILIUL LOCAL    

Nr.68/164/23.05.2017 

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

privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor   

pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XIX-a 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.67/165/23.05.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al 

Municipiului Brad, reprezentând cheltuieli de protocol cu delegaţiile străine participante la 

Festivalul Internaţional de Folclor  pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva" - Ediţia a XIX-

a, spectacol  care va avea loc în Municipiul Brad,  în data de 5 august 2018, în intervalul 

orar 17,00-21.00; 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 şi 2, art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 

instituţiile publice, actualizată şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin.1,  4 lit.,, a”, 7 lit. „a” şi 45 alin.2 lit. „a” şi lit.„f” 

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, reprezentând 

cheltuieli de protocol cu delegaţiile străine participante la Festivalul Internaţional de Folclor  

pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva" - Ediţia a XIX-a, spectacol care va avea loc în 

Municipiul Brad ,  în data de 5 august 2018, în intervalul orar 17.00-21.00.   

Art. 2.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Casa de 

Cultură Brad și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul 

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: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Palatului Copiilor Deva; 

- Casei de Cultură Brad; 

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

 

                                             Inițiator: 

           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.67/165/23.05.2017        
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

  privind alocarea unei sume  pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi 

Tineret „Carpatica Deva" - Ediţia a XIX-a 

  

 

 

 

 Prin adresa  nr. 575/29.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr.14.810/31.05.2018 se face cunoscut faptul că în perioada 1 - 6 august  2018  se va 

desfăşura în judeţul Hunedoara  cea de-a XIX-a Ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor 

pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva", organizat de  Palatul Copiilor Deva. 

Totodată se solicită aprobarea organizării paradei portului, cântecului şi a dansului 

popular şi prezentarea unui spectacol din cadrul festivalului, la Brad,  în data de 5 august 

2018,  între orele 17,00-21,00.  La această manifestare vor participa între 350 – 400 de 

artişti pentru care va trebui asigurată masa.   

Având în vedere că la această manifestare vor participa ansambluri folclorice din 5 

țări străine și 11 județe din țară, se impune alocarea unei sume pentru cheltuielile de 

protocol. 

  Faţă de cele de mai sus, propun alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al 

Municipiului Brad, de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, reprezentând 

cheltuieli de protocol cu delegaţiile străine participante la Festivalul Internaţional de Folclor 

pentru Copii şi Tineret  "Carpatica Deva" , spectacol care va avea loc în Municipiul Brad în 

data de 5 august 2018 .  

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. 1, alin. 1 şi 2, art. 4 alin. 1 din 

O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată, ale Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  art. 36 alin.1,  4 lit.,, 

a”, 7 lit „a” şi 45 alin.2 lit „a” şi lit.„f”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

                                               P R I M A R 

FLORIN CAZACU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


