
 

         R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL   

 

 

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 134/2016               
privind completarea art. 1

1
 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 95/2016 privind 

sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad,  Ediţia a XV – a, 

 completată prin H.C.L. nr. 99/2016 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

           Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.133/28.09.2016 şi EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr.128/211/28.09.2016 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune 1
1
 din Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 95/2016 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad,  Ediţia a XV – a,  

completată prin H.C.L. nr. 99/2016; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 129/239/28.09.2016, respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 98/213/1728.09.2016 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr. 75/214/27.09.2016 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 

99/215/28.09.2016 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială 

şi de agrement;  raportul nr. 117/216/66.09.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 96/217/26.09.2016 

al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local Brad nr.6/2016 privind aprobarea 

Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 

2016, 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. I.  – Se aprobă completarea art. 1
1
 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 95/2016 privind 

sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad,  Ediţia a XV – a, completată prin H.C.L. nr. 99/2016, astfel încât 

va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1
1
. – Se aprobă alocarea sumei de 128.000 lei prevăzută în bugetul local pentru acţiunile 

dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV-a, la care se adaugă veniturile provenite din 

sponsorizări cu aceeaşi destinaţie şi veniturile provenite din închirierea terenurilor aparţinând domeniului 

public şi privat  în perioada 12-14 august 2016”. 
Art. II.    – Celelalte articole ale H.C.L. nr.95/2016 completată prin H.C.L. nr. 99/2016,  rămân 

neschimbate. 

 

 

 

 

 

 



 

Art. III.  – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

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

           Art. IV. -   Prezenta hotărâre se comunică: 

  Art. V. – Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate,  Taxe şi Impozite Locale; 
 - Casei de Cultură Brad; 

             - membrilor comisiei prevăzută la art. 2 alin.1 din H.C.L. nr. 95/2016. 
 

 

 

Brad, 29.09.2016 

                                   

 

 

                                                                                                                    Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 SECRETAR 

                    Vasile Bârea                                                                                          Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 9  voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” (Ionel Daniel Adam, Florin Ioan Oprişa, Vasile Bârea, Petru 

Huieţ, Dorin Sorin David) şi 3 abţineri (Cornelia Golea, Ionel Circo, Vasile Poenaru) 


