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

      H O T Ă R Â R E A  NR.76 /2010* 
                          privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, 

     EdiŃia a IX - a 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       
           Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a IX - a, în perioada 6 - 8 august 2010 şi 
alocarea unor sume pentru acŃiunile dedicate acestei sărbători . 

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 art. 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 sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a IX - a, în perioada 6– 8 
august 2010. 

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei prevăzută în bugetul local pentru acŃiunile dedicate 
sărbătoririi Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a IX-a. 

Art. 3 – Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea Zilelor municipiului Brad 
se pot solicita sponsorizări care vor întregii veniturile bugetului local. 

Art. 4 – Se aprobă Programul de activităŃi orientativ dedicat sărbătoririi Zilelor municipiului 
Brad, EdiŃia a IX - a, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5  -  În vederea bunei organizări a acestei acŃiuni se propune desemnarea unei comisii 
formată din :-  Circo Aurel Vasile    - consilier local 

        -    Kiszely Fabius Tiberiu  - consilier local 
        -   Ciur Gheorghe   - consilier local 
        -   Mureş Mihai    - consilier local 
 Comisia de mai sus va colabora cu membrii comisiei desemnate prin dispoziŃia 

primarului pentru organizarea în condiŃii optime a manifestărilor, conform prevederilor legale. 
 Art. 6 – Prezenta se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad,  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad  
- Comisiei de organizare  
 

    BRAD,28.06.2010 
 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                          Contrasemnează                   

Leaha Ştefan Dorel                                                                    SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  

 


