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

privind  aprobarea  Programului  principalelor manifestări cultural educative, 

artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la 

nivelul Municipiului Brad  în anul 2017 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 166/210/09.12.2016 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Programului principalelor  manifestări 

cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal 

organizate la nivelul Municipiului Brad  în anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile art.4 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 3 şi  art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6 lit.,,a” pct. 4, 5,6 şi art. 45 alin. 1 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 Programul principalelor manifestări cultural educative, artistice 

şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul 

Municipiului Brad  în anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. -  Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor 

cultural educative, artistice şi sportive prevăzute în Anexa de la art.1 se face din bugetul 

local şi din sume provenite din sponsorizări şi/sau alte venituri.  

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. 

 

 
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.166/210/09.12.2016 

 
 

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

 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe 

teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad  în anul 2017 

 

 
Agenda culturală pentru anul 2017 cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în Municipiul Brad. 

Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. 

Redescoperirea şi valorificarea tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care 

au stat la baza iniţierii acestui proiect de hotărâre.  

În anul 2017 dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice şi educative, pentru a oferi unui 

public cât mai larg,  liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor contribui la păstrarea 

tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a 

timpului liber.  

Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii deosebite pentru 

poporul român, care trebuie marcate şi în Municipiul Brad. 

 În cadrul acestor evenimente au loc depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor, momente 

cultural-artistice organizate de Casa de Cultură Brad şi Biblioteca Municipală „Gheorghe –Pârvu” Brad. 

Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura  tradiţională  românească şi, 

ca atare, organizarea de activităţi cultural - educative, printre care: Ziua Internaţională a Femeii,  Ziua 

internaţională a Copilului, Sărbătorile de iarnă constituie oportunităţi de a promova o imagine a 

potenţialului cultural local  şi  zonal. 

Sărbătoarea anuală ocazionată cu desfăşurarea  Zilelor Municipiului Brad, este o manifestare 

culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor români de muzică uşoară şi 

populară consacraţi. Tot atunci are loc şi ceremonia de înmânare a diplomelor şi a premiilor aprobate de 

Consiliul local către elevii cu rezultate şcolare deosebite, etc. 

Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi sportive cuprinse 

în anexa la proiectul de hotărâre, 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. 

Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural educative, 

artistice şi sportive prevăzute în Anexa de la art.1 se face din bugetul local şi din sume provenite din 

sponsorizări şi/sau alte venituri.  

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.4 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 

şi  art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

   

P R I M A R 

Florin  Cazacu 


