ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 73/2019
privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad
Ediţia a XVIII - a

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 74/11573/28.05.2019 și EXPUNEREA
DE MOTIVE nr. 73/11572/28.05.2019 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune
sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVIII - a, în perioada 16 - 18 august 2019;
Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 74/11532/22.05.2019, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad, respectiv: raportul nr. 40/11566/27.05.2019 al comisiei de studii economice, prognoze, buget,
finanțe; raportul nr. 18/11567/29.05.2019 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul
nr. 27/11568/29.05.2019 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială și de agrement; raportul nr. 66/11569/30.05.2019 al comisiei pentru administrație publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr.
37/11570/30.05.2019 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 4/2019 privind aprobarea
Programului principalelor manifestări cultural-educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe
anul 2019;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a şi ale art. 45 alin. 2 lit. a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.
11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVIII - a, în perioada 1618 august 2019.
Art. 2. - (1) În vederea bunei organizări a acestei acţiuni se propune desemnarea unei comisii
formată din 5 consilieri locali şi anume: - PODARU VASILE - consilier local
- LEAHA - ȘTEFAN DOREL - consilier local
- MIHEȚ ANCUȚA- FLORENTINA - consilier local
- CHIȘ ALEXANDRA - consilier local
- MUREȘ MIHAI - consilier local
(2) Comisia de mai sus va colabora cu membrii comisiei desemnate prin Dispoziţia
nr. 307/2019 a Primarului Municipiului Brad pentru organizarea în condiţii optime a manifestărilor,
conform prevederilor legale.
Art. 3. – Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local pentru
acţiunile dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVIII-a, la care se adaugă veniturile
provenite din sponsorizări și alte venituri încasate cu aceeaşi destinaţie.
Art. 4. – Se aprobă Programul orientativ al manifestărilor ce se vor desfăşura cu prilejul
sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVIII – a, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 5. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze,
după deliberarea comisiei stabilită la art. 2, toate contractele încheiate cu ocazia sărbătoririi Zilelor
Municipiului Brad, Ediţia a XVIII-a.

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Casa de Cultură Brad,
Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 8. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Casei de Cultură Brad;
- Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale;
- comisiei prevăzută la art. 2 alin.1.
Brad, 30.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANCUȚA FLORENTINA MIHEȚ

cvorumul necesar: 9
sistemul de vot: deschis
număr voturi obținute: 16 voturi “pentru”
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