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

   H O T Ă R Â R E A  NR. 60/2008* 
privind  aprobarea încheierii unui contract de publicitate  între  AsociaŃia  

 Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad  
 

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

propune încheierea unui contract de publicitate între AsociaŃia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad  
şi Consiliul local al municipiului Brad, pentru publicitatea pe care o efectuează atât Consiliului local 
Brad cât şi Primăriei municipiului Brad  prin inscripŃionarea denumirii acestor instituŃii pe  maşina 
de cursă condusă de domnul Cîmpeanu Mihai, cu ocazia participării la raliurile din cadrul 
Campionatului NaŃional de Raliuri în perioada 15.04 – 15.09.2008. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanŃele publice locale 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 administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1– Se aprobă încheierea unui contract de publicitate între  AsociaŃia Sportivă ,,Michael 

Autosport” Brad reprezentată prin domnul Cîmpeanu Mihai şi Consiliul local al municipiului Brad, 
pentru  publicitatea pe care o efectuează atât Consiliului local Brad cât şi Primăriei municipiului 
Brad  prin inscripŃionarea denumirii acestor instituŃii pe  maşina de cursă  pe care o conduce cu 
ocazia participării la raliurile din cadrul Campionatului NaŃional de Raliuri în perioada 15.04 – 
15.09.2008. 

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 prestarea publicităŃii Consiliului local  
Brad şi Primăriei municipiului Brad  la Campionatul NaŃional de Raliuri în perioada 15.04 – 
15.09.2008.  

Art. 3 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad – domnul Florin Cazacu pentru 
semnarea contractului de publicitate prevăzut la articolul 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva                            
- Primarului municipiului Brad 

   -    Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale 
 -    AsociaŃia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad   

 
Brad, 29.04.2008  
 
                                
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Bălău Nicolae                                        SECRETAR           
                              
                                          Epure  Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” , 1abŃinere ( Gligor Dorin Oliviu) şi 1 consilier demisionat( Radovici Teofil Emilian) 

 


