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

          H O T Ă R Â R E A  NR. 161/2008* 
privind aprobarea Programului manifestărilor cultural artistice 
dedicate ,,Serbărilor Toamnei” şi  ,,Zilei Persoanelor Vârstnice 

                                                  - Balul Seniorilor” 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 – Balul Seniorilor” în municipiul Brad în perioada 8 – 9 noiembrie 2008 şi alocarea 
unei sume pentru acŃiunile dedicate acestor sărbători . 
            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  Programul manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei” şi  
,,Zilei Persoanelor Vârstnice – Balul Seniorilor” în municipiul Brad  în perioada 8 – 9 noiembrie 2008, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul local pentru acŃiunile dedicate 
,,Serbărilor Toamnei” şi ,,Zilei Persoanelor Vârstnice – Balul Seniorilor” în municipiul Brad. 

 Art. 3  -  În vederea bunei organizări a acestor acŃiuni se propune desemnarea unei comisii 
formată din : -  Circo Aurel Vasile                           - consilier local 

          -  Kiszely Fabius Tiberiu                    - consilier local 
          -  Ciur Gheorghe                                 - consilier local 
          -  Mureş Mihai               - 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, 28.10.2008 
            
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
 Circo Aurel Vasile              Contrasemnează 
             SECRETAR  
                     Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru”  , 1 absent motivat ( Radovici Teofil Emilian) 
   

                                                                                                     



 
      ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 161/2008 

       
   
 

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

PERSOANELOR  VÂRSTNICE – BALUL SENIORILOR” 
ÎN MUNICIPIUL BRAD ÎN PERIOADA 

8 – 9 NOIEMBRIE 2008 
 

 
 

   Programul manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei” şi 
,,Zilei Persoanelor Vârstnice – Balul seniorilor” în municipiul Brad , se desfăşoară în 
perioada 8 – 9 noiembrie 2008 după cum urmează: 

 
- în data de 8 noiembrie 2008 în Sala de sport a Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi 

Crişan” de pe str. Liceului din  municipiul Brad, între orele 17,00 – 21,00 cu următorul 
program: 
  -  cuvântul primarului municipiului Brad 

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

 -  spectacol  de muzică populară şi uşoară 
 -  organizarea unei tombole 
 -   balul seniorilor 
 
 - în data de 9 noiembrie 2008 în Căminul Cultural din satul Mesteacăn între orele 
18,00 – 22,00  se vor sărbători ,,Zilele Toamnei” după următorul program: 
  -  sfinŃirea Căminului Cultural în urma reabilitării 
  -  cuvântări 
  -  spectacol folcloric 
  -  horă Ńărănească 
    
 
  NOTĂ:-  La ,,Serbările Toamnei” vor fi invitaŃi personalităŃi de marcă cum ar fi: 

poetul Adrian Păunescu, prefectul judeŃului, etc. 
     - PoliŃia Comunitară va asigura ordinea publică, iar membrii celor două 

comisii desemnate prin Hotărârea de Consiliu Local şi DispoziŃia 
primarului municipiului Brad vor organiza această manifestare. 

 
 
 

      PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
 Circo Aurel Vasile              Contrasemnează 
             SECRETAR  
                     Epure Agnes 
 


