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H O T Ă R Â R E A  NR.189/2008* 

             pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2008 privind 
aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva Ioan  pentru tipărirea  

volumelor ,, MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,,Cărări prin Apuseni” 
 

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

Brad prin care se propune suplimentarea sumei de 4000 lei acordată prin Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 27/2008 cu încă 2700 lei domnului Pârva Ioan - membru al 
AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara, pentru susŃinerea tipăririi volumului de 
proză ,,MunŃii, moŃii şi lumea” şi a volumului de versuri ,, Cărări prin Apuseni”. 

łinând cont de adresa nr. 12/12.11.2008 a AsociaŃiei Scriitorilor din 
judeŃul Hunedoara din care rezultă că volumul ,,MunŃii, moŃii şi lumea” a suferit o serie 
de modificări pe parcursul pregătirii editării, mărindu-se numărul de pagini, precum şi 
cererea nr. 17110/17.11.2008 a domnului Ioan Pîrva care precizează că preŃul 
materialelor tipografice a crescut prin inserarea a 35 de fotografii alb negru. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
locale şi a Legii nr. 186/2003 privind susŃinerea şi promovarea culturii scrise, 
republicată. 

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 modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului 

local nr. 27/2008 care va avea următorul conŃinut: 
,,Se aprobă alocarea sumei de 6700 lei din bugetul local al municipiului 

Brad de la cap. bugetar 67.02 - Cultură, recreere şi religie, domnului Pârva Ioan 
membru al AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara, pentru susŃinerea tipăririi 
volumului de proză ,, MunŃii, moŃii şi lumea” şi a volumului de versuri ,,Cărări prin 
Apuseni”. 

Art. 2  -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
-    domnului Pârva Ioan 
 

        BRAD, 22.12.2008   
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
 Chiş Alexandra                          Contrasemnează 
             SECRETAR  
                       Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru”  , 1 abŃinere ( Mureş Mihai)             


