
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 154/2015
privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura

în luna decembrie 2015

Consiliul Local al Municipiului Brad.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 52/21645/30.10.2015 şi

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 52/21644/30.10.2015 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 2015;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr.
68/21.647/20.11.2015, 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. 35/21648/25.11.2015 al comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 23/21649/25.11.2015 al comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 39/21650/25.11.2015
al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement;  raportul nr. 45/21651/23.11.2015 al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor şi raportul nr. 43/21652/23.10.2015 al comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

În temeiul prevederilor art. 55 alin. 4 litera „a” din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, partea 81 şi 81(1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie
2004;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit. „b” şi „d”, alin. 4, lit. „a”,
alin.6, lit. „a”, pct.5, alin.9, precum şi ale art. 45 alin. 2, lit. „a” 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 –Aprobă organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie
2015 .

Art. 2 - Se 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.733/30.10.2015 a Primarului
Municipiului Brad, se vor ocupa de buna desfăşurare a acţiunilor menţionate la art.1,
după cum urmează:

- 1. D-nul consilier local Aurel Vasile Circo – membru
- 2. D-nul consilier local Vasile Podaru – membru
- 3. D-nul consilier local Bogdan Mihai Ştefan – membru
- 4. D-nul consilier local Mihai Mureş – membru
- 5. D-nul consilier local Gheorghe Adrian Duşan – 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  Protecţie Civilă;
- Poliţiei Locale Brad;
- Persoanelor nominalizate la art. 5.

Brad, 26.11.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR

Ionel Daniel Adam Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 14 voturi „pentru”, art. 5 adoptat prin vot secret


