
        R O M Â N I A                                                                                                                                                                    
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                                                                                        
 MUNICIPIULUI BRAD                                                                                                                                      
    CONSILIUL LOCAL     

H O T Ă R Â R E A  NR. 108/2008* 

pentru  modificarea HCL nr. 101/2008  privind sărbătorirea Zilelor  
municipiului Brad,  EdiŃia a VII-a 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       

           Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune completarea Programului de activităŃi dedicat sărbătoririi Zilelor municipiului Brad prin 
introducerea în program în ziua de 7 august 2008 a unor acŃiuni la Biblioteca ,,Gheorghe Pârvu” din 
municipiul Brad, precum şi modificarea articolelor 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Brad nr. 101/2008, în sensul prelungirii perioadei  şi majorării sumei alocate pentru 
această manifestare. 
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local Brad nr. 7/2008 privind aprobarea 
Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe 
anul 2008, precum şi a prevederilor Legii nr. 273/2006  privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare . 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit „a” şi art. 45  din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – Se aprobă modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad  

nr. 101 /2008 care va avea următorul conŃinut: 
,, Se aprobă sărbătorirea Zilelor municipiului Brad – EdiŃia a VII - în perioada 7 – 10 august 

2008” 
Art. 2 – Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad  

nr. 101 /2008 care va avea următorul conŃinut: 
„Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei din bugetul local pentru acŃiunile dedicate sărbătoririi 

Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a VII-a atât din sponsorizări cât şi din venituri proprii   de la 
capitolele bugetare: 51.02 – autorităŃi executive şi 67.02 - cultură, recreere şi religie” 

Art. 3 – Se aprobă completarea Programului de activităŃi dedicate sărbătoririi Zilelor 
municipiului Brad, EdiŃia a VII – a, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
 Art. 4 – Prezenta se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad,  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad  
- Comisiei de organizare  
  

        BRAD, 05.08.2008 
  

PREŞEDINTELE   DE ŞEDINłĂ           
          Costina  Ionel Zeno                               
                 Contrasemnează 
            SECRETAR  
                    Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  12 voturi ,,pentru”  , 3 consilieri absenŃi motivat ( Duşan Gheorghe Adrian, Mureş Mihai, Răpcău AncuŃa) 
                                 2 locuri vacante 

 


