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

 H O T Ă R Â R E A  NR.30/2012
privind  aprobarea încheierii unui contract de publicitate  între  CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL”

ORADEA  şi Consiliul local al municipiului Brad

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad, prin care se

propune încheierea unui contract de publicitate între CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL”
ORADEA şi Consiliul local al municipiului Brad, pentru publicitatea pe care o efectuează atât
Consiliului local Brad cât şi Primăriei municipiului Brad prin ancorarea steagului municipiului Brad pe
muntele Mramornaya (6400 m) în timpul ,, Expediţiei Mramornaya Stena 2012 – CU PAŞI MICI SPRE
VÂRFURI MARI” în perioada iulie-august 2012 şi pentru realizarea unui set de fotografii şi filmarea
expediţiei care vor fi prezentate ulterior la o expoziţie în municipiul Brad.

Ţinând 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 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin 6 lit.,,a” pct. 6 şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1– Se aprobă încheierea unui contract de publicitate   între  CLUBUL DE SPEOLOGIE

„CRISTAL” ORADEA cu personalitate juridică şi Consiliul local al municipiului Brad,  pentru
publicitatea pe care o efectuează atât Consiliului local Brad cât şi Primăriei municipiului Brad  prin
arborarea  steagului municipiului Brad pe  muntele Mramornaya (6400 m) în timpul ,, Expediţiei
Mramornaya Stena 2012 – CU PAŞI MICI SPRE VÂRFURI MARI” în perioada iulie-august 2012 şi
pentru realizarea unui set de fotografii şi filmarea expediţiei care vor fi prezentate ulterior la o expoziţie
în municipiul Brad.

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei din bugetul local al municipiului Brad de la
capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie pentru publicitatea pe care o va face Consiliului local
Brad şi Primăriei municipiului Brad .

Art. 3 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad – domnul Florin Cazacu pentru semnarea
contractului de publicitate .

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara Deva
- Primarului municipiului Brad
-    Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale

-    CLUBULUI  DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA

Brad, 29.02.2012

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

        Ştefan Bogdan Mihai                       SECRETAR
Galea Mirela

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin)


