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H O T Ă R Â R E A  NR. 164/2019 

privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura 

în luna decembrie 2019 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad; 
 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE   nr. 176/11573/21.11.2019 și 

REFERATUL DE APROBARE  nr. 175/11572/21.11.2019 al Primarului Municipiului 

Brad din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind 

aprobarea organizării unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2019; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate 

nr.175/11532/22.11.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 85/11566/27.11.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 42/11567/27.11.2019 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 54/11568/27.11.2019 

al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și 

de agrement; raportul nr. 129/11569/25.11.2019 al comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și raportul nr. 81/11570/25.11.2019 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public și privat;  

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 4/2019 

privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi 

sportive din municipiul Brad pe anul 2019, ale art. III, alin2 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 precum și  ale Legii nr.  

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 7 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. a și 
ale art. 196 alin. 1 lit. a   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, precum și 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. – Se aprobă organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna 

decembrie 2019. 

Art. 2. – Se aprobă Programul manifestărilor ce se vor desfăşura cu prilejul 

sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului, conform Anexei care  face parte integrantă 

din  hotărâre. 

 

 

 



 

 

 Art. 3. – Aprobă alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al Municipiului 

Brad de la Capitolul 67.02 „cultură, recreere, religie”, pentru organizarea şi finanţarea 

acţiunilor menţionate la art. 1, care se va completa 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. 729/20.11.2018 a Primarului 

Municipiului Brad, se vor ocupa de buna desfăşurare a acţiunilor menţionate la art.1, 

după cum urmează: 

- 1. D-nul consilier local Vasile Podaru            – membru 

- 2. D-nul consilier local Dorel Leaha - Ștefan                – membru 

- 3. D-na consilier local Ancuța Miheț                             – membru 

- 4. D-na consilier local Alexandra Chiș                         – membru 

- 5. D-nul consilier local Mihai Mureș                            – membru.  

 Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 

Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, Biroul  Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, Compartimentul Relaţii Publice, Compartimentul 

Comercial, Compartimentul  Situaţii de Urgenţă, Poliţia Locală Brad din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad și  Casa de Cultură Brad și  din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad. 

           Art. 7. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

     Art.  8. - Prezenta se comunică: 

   - Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

   - Primarului Municipiului Brad; 

   - Casei de Cultură Brad; 

   - Poliţiei Locale Brad; 

   - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

   - Biroului  Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

   - Compartimentului Relaţii Publice; 

   - Compartimentului Comercial; 

   - Compartimentului  Situaţii de Urgenţă; 

   - Persoanelor nominalizate la art. 5. 

 

   

         Brad, 28.11.2019                                                                            

             

                

                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                       Vasile Poenaru                                          Carmen – Irina Bora 

 
 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis, art. 5 adoptat prin vot secret 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru” 

 
             



Anexă  la H.C.L. nr. 164/2019  

 

 

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR CE SE VOR DESFĂŞURA 

 ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 

 

 
 

1. - 1 Decembrie 2019    - se vor organiza câteva acțiuni: 

 - începând cu ora 17.00 : - spectacol Piața Aurului; 

                                            - se vor servi produse tradiționale de sărbători; 

             

2. - 4 Decembrie 2019 – împreună cu Parohia Brad III și Fundația „Auraria 

Barza” Brad, la Biserica cu hramul ”Sfânta Varvara” și ”Sfântul Nicolae” din 

municipiul Brad, cartier Micro 1 - Peste Luncoi, se va oficia un parastas 

închinat minerilor care și-au pierdut viața în accidentele de muncă la 

Exploatarea Minieră Barza și Exploatarea Minieră Țebea; 

 

3. - Primirea colindătorilor de la grădiniţe, şcoli şi alte instituţii în perioada 

16.12. - 20.12.2019; 

 

4. - 16 Decembrie 2019 – 23 Decembrie 2019 -  prezenţa lui Moş Crăciun la 

staul; 

 

5. - 18 Decembrie 2019 – organizarea unui Spectacol dedicat copiilor din 

municipiul Brad susținut de trupa TODAY; 

 

6. - 20 Decembrie 2019 – ora 18.00 - Sara Crăciunului Nost; 

 

7. - 31 Decembrie 2019 – ora 21,00 - Revelionul Brădenilor. 
 

 

 

                                             

                 Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                       Vasile Poenaru                                            Carmen – Irina Bora 
 


