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

H O T Ă R Â R E A  NR. 27/2007* 
privind alocarea unor sume pentru organizarea festivalului concurs 
naŃional „COMORI FOLCLORICE” ediŃia a XI - a pentru tarafuri  

şi grupuri instrumentale tradiŃionale de muzică populară  
29 – 31 martie 2007 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care se 
propune alocarea unor sume pentru organizarea festivalului concurs naŃional „COMORI 
FOLCLORICE” ediŃia a XI - a pentru tarafuri şi grupuri instrumentale tradiŃionale de muzică 
populară în municipiul Brad care se desfăşoară în perioada 29 – 31 martie 2007. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale şi a 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr. 5/2007 privind aprobarea Programului 
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 2007.  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 - Se aprobă alocarea sumei 25000 lei pentru organizarea festivalului concurs naŃional 
„COMORI FOLCLORICE” ediŃia a XI - a pentru tarafuri şi grupuri instrumentale tradiŃionale de 
muzică populară care va avea loc în perioada 29 – 31 martie 2007. 

Art.2 –  Se aprobă alocarea sumei de 25000 lei din bugetul municipiului Brad de la capitolul 
bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie . 

Art. 3 - Se aprobă Programul festivalului concurs naŃional „COMORI FOLCLORICE” 
ediŃia a XI - a pentru tarafuri şi grupuri instrumentale tradiŃionale de muzică populară care va avea 
loc în perioada 29 – 31 martie 2007 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate Primăria municipiului Brad 

   -    Casa de Cultură Brad 
   
 
      BRAD,12.03.2007       
                                                                        
                         
           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
       Mureş Mihai                       SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   



 
 
 
 
 
      ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.27/2007 
 
 
 

P R O G R A M U L 
 

FESTIVALULUI ,, COMORI FOLCLORICE” 
pentru tarafuri şi grupuri instrumentale tradiŃionale de muzică populară 

EdiŃia a XI-a 29-31 martie 2007 
 
 

 
  În zilele de 29, 30, 31 martie 2007 în municipiul Brad se va desfăşura festivalul 
,,Comori Folclorice” în sala de sport a Şcolii Generale ,, Horea, Cloşca şi Crişan” . 
 
  În data de 29 martie 2007 
 
  Între orele 12 – 22 – primirea, cazarea şi masa tarafurilor şi a grupurilor 
instrumentale 
 
  În data de 30 martie 2007 
 

Între orele 10 – 14 - repetiŃii ale tarafurilor şi grupurilor instrumentale la Casa de 
Cultură Brad 

         14 – 15 – masa de prânz 
      17 – 20 - Festivalul concurs ,, COMORI FOLCLORICE” pentru tarafuri 

şi grupuri instrumentale tradiŃionale în sala de sport a Şcolii 
generale,, Horea, Cloşca şi Crişan”   

          21 – 22  - Cina  
 
  În data de 31 martie 2007 
 

      11 – 14 - Gala  laureaŃilor festivalului ,, COMORI FOLCLORICE”  şi  
premierea câştigătorilor 

         14 – 16 - masa de prânz  
         16 – 20 – plecarea artiştilor 
 


