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JUDEłUL HUNEDOARA                                   
   MUNICIPIUL BRAD                       
   CONSILIUL LOCAL    
       

H O T Ă R Â R E A  NR. 29 /2010* 
privind  alocarea unei sume pentru organizarea Festivalului NaŃional  

de Umor ,,LIVIU OROS” - secŃiunea BRAD   
 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad 
prin care se propune alocarea unor fonduri din bugetul municipiului Brad pe anul 
2010 pentru organizarea Festivalului NaŃional de Umor ,,LIVIU OROS” - secŃiunea 
BRAD care se va desfăşura în luna  martie 2010 în cadrul Serbărilor Primăverii. 

łinând cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al municipiului Brad. 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local Brad nr. 1/2010 
privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice 
şi sportive din municipiul Brad pe anul 2010, 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 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  alocarea sumei de 3000 lei din bugetul municipiului Brad 
pe anul 2010 de la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie pentru 
organizarea  Festivalului NaŃional de Umor ,,LIVIU OROS” - secŃiunea BRAD care 
se va desfăşura în luna martie 2010 la Casa de Cultură a municipiului Brad. 
 Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Casei de Cultură Brad 
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate – Primăria municipiului Brad 

BRAD, 30.03.2010   
                         
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Kiszely Fabius Tiberiu                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 consilier decedat (Costina Ionel Zeno) 

 


