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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                              SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                             Carmen –Irina Bora                    

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 147/164/15.11.2017 

 

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

privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura  

în luna decembrie 2017  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad.  

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 146/165/15.11.2017 a 

Primarului Municipiului Brad din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei 

hotărâri privind aprobarea organizării unor acţiuni care se vor desfăşura în luna 

decembrie 2017; 

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local Brad nr.4/2017 privind 

aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive 

din municipiul Brad pe anul 2017, ale  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.  – Aprobă organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 

2017. 

Art. 2. - Aprobă Programul manifestărilor ce se vor desfăşura cu prilejul 

sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3. – Aprobă alocarea sumei de 55.000 lei din bugetul local al Municipiului 

Brad de la Capitolul 67.02 „cultură, recreere, religie”, pentru organizarea şi finanţarea 

acţiunilor menţionate la art. 1, completată cu suma provenită din sponsorizări. 

 Art.4. – Justificarea şi decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor 

justificative, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

           Art.5. -  Se desemnează membrii Consiliului Local al Municipiului Brad care, 

împreună cu Comisia desemnată prin Dispoziţia nr. 857/15.11.2017 a Primarului 

Municipiului Brad, se vor ocupa de buna desfăşurare a acţiunilor menţionate la art.1, 

după cum urmează: 

- 1. D-nul consilier local ___________               – membru 

- 2. D-nul consilier local ___________                           – membru 

- 3. D-nul consilier local ___________                           – membru 

- 4. D-nul consilier local ___________                           – membru 

- 5. D-nul consilier local ___________                           – membru    

 



  

             Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

       Art. 7.  - Prezenta se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Casei de Cultură Brad; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

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

- Compartimentului Relaţii Publice; 

- Compartimentului Comercial; 

- Compartimentului  Situaţii de Urgenţă; 

- Poliţiei Locale Brad; 

- Persoanelor nominalizate la art. 5. 

 

 

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. 146/165/15.11.2017 

 

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

privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura  

în luna decembrie 2017  

 

 

 În viaţa unui municipiu anumite date din calendar au o deosebită încărcătură 

simbolică. Majoritatea municipiilor din România organizează ample manifestări 

dedicate Crăciunului şi Revelionului. 

 În cursul lunii decembrie 2017 şi în Municipiul Brad,  la fel ca şi în ceilalţi ani, 

se vor desfăşura  manifestări  cultural –artistice şi  religioase organizate cu ocazia 

sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului. 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun aprobarea Programului acestor acţiuni, 

alocarea sumei de 55.000 lei din bugetul Municipiului Brad pe anul 2017, precum şi 

desemnarea unor consilieri locali care se vor ocupa, împreună cu comisia numită prin 

Dispoziţia nr. 857/15.11.2017 a Primarului Municipiului Brad de buna desfăşurare a 

acţiunilor.   

 Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural 

educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 4/2017.    

 Suma va fi alocată de la Capitolul 67.02 „cultură, recreere, religie” precum şi din 

sumele provenite din sponsorizări.  

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 În susţinerea propunerii mele invoc prevederile Hotărârii Consiliului local Brad 

nr.4/2017 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, 

artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 2017, ale  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 şi 

ale  art. 36 alin. 4 lit. „a” şi 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 
                                       

 

 

 

 

 

 



   

ANEXĂ LA HCL. NR…… /2017 

 

 

 

 

 

Programul manifestărilor ce se vor desfăşura în luna decembrie 2017 

 

 
 

 

 

- primirea colindătorilor de la grădiniţe, şcoli şi alte instituţii; 

- 19.12.2017 - 24.12.2017-  prezenţa lui Moş Crăciun la staul; 

- 21.12.2017 - Regalul Vienez în colaborare cu Consiliul Județean Hunedoara 

 (Centrul pentru Cultură); 

- 23.12.2017 – începând cu orele 18.00 - Sara Crăciunului Nost; 

- 31.12.2017 - Revelionul Brădenilor - 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Contrasemnează 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        SECRETAR                                                                                                                             

                                                                                                                      Carmen-Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


