
            R O M Â N I A                                                                                                              
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   MUNICIPIUL BRAD                                            
   CONSILIUL LOCAL              
          

          H O T Ă R Â R E A  NR. 114/2007* 
privind aprobarea Programului manifestărilor cultural artistice 
 dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi  Zilei Persoanelor Vârstnice” 

în municipiul Brad 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 

aprobarea Programului manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi  Zilei Persoanelor 
Vârstnice” în municipiul Brad în perioada 4 şi 5 octombrie 2007 şi alocarea unor sume pentru acŃiunile 
dedicate acestei sărbători . 
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local Brad nr. 5/2007 privind aprobarea 
Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 
2007,  precum şi a prevederilor Legii nr. 273/2006  privind finanŃele publice locale . 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit „a” şi art. 45  din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 – Se aprobă  Programul manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi  Zilei 
Persoanelor Vârstnice în municipiul Brad  în perioada 4 şi 5 octombrie 2007, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 25 mii lei din bugetul local pentru acŃiunile dedicate Serbărilor 
Toamnei şi Zilei Persoanelor Vârstnice în municipiul Brad. 

 Art. 3  -  În vederea bunei organizări a acestei acŃiuni se propune desemnarea unei comisii formată 
din : -   Oprinesc Fabian     - consilier local 

          -   Kiszely Fabius Tiberiu        - consilier local 
          -   Mureş Mihai              - consilier local 
          -   Radovici Teofil Emilian      - consilier local 
 Comisia de mai sus va colabora cu membrii comisiei desemnate prin dispoziŃia primarului pentru 

organizarea în condiŃii optime a manifestărilor. 
 Art. 4 – Prezenta se comunică:  

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

    
BRAD, 28.09.2007 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                    
        Savu  Vasile                                                               SECRETAR              
                           
                                 Epure  Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  14  voturi ,, pentru” , 2 consilieri absenŃi motivat ( Hărăguş Ioan şi Hărăguş Constantin Marin) , 1 consilier 
lipsă vot ( Cobori Gabriela Sorina)                                 



                     
 ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 114/2007 

 
   

 
 

 PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR   CULTURAL ARTISTICE 
DEDICATE ,,SERBĂRILOR TOAMNEI ŞI  ZILEI PERSOANELOR  

VÂRSTNICE” ÎN MUNICIPIUL BRAD 
4 şi 5 octombrie 2007 

 
 
 

   Programul manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi 
Zilei Persoanelor Vârstnice în municipiul Brad , se desfăşoară în zilele de 4 şi 5 octombrie 
2007, atât în aer liber lângă Monumentul LatinităŃii din centrul municipiului Brad cât şi la 
Sala de sport a Şcolii Generale ,, Horea, Cloşca şi Crişan” de pe str. Liceului din  municipiul 
Brad. 
  
  În data de 4 octombrie 2007 în PiaŃa Centrală  se vor desfăşura următoarele 
manifestări: 
 
  - expoziŃie cu vânzare de legume – fructe 
  - spectacol de muzică populară 
  - discotecă 
                
 
  În data de 5 octombrie 2007 începând cu ora 18,00 în sala de sport a Şcolii 
Generale ,, Horea, Cloşca şi Crişan” se vor desfăşura următoarele manifestări: 
 
  -  cuvântul primarului municipiului Brad 

-  înmânarea diplomelor de fidelitate pentru cuplurile care au cel puŃin 50  de 
ani de căsnicie 

 - spectacol folcloric 
 - organizarea unei tombole 
 -  balul seniorilor 
 
 
    
         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează    
                                 
          Savu  Vasile                                                               SECRETAR              
                                                              Epure  Agnes 


