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                                                 H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 76/2017   
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul  Brad şi Palatul 

Copiilor Deva şi  alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor  pentru Copii şi 

Tineret „Carpatica"- Ediţia a XVIII-a 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.68/164/23.05.2017 și EXPUNEREA 

DE MOTIVE nr.67/165/23.05.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

încheierii unui Protocol de colaborare între  Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi alocarea 

sumei de 18.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, reprezentând cheltuieli de protocol cu 

delegaţiile străine participante la Festivalul Internaţional de Folclor  pentru Copii şi Tineret 

„Carpatica" - Ediţia a XVIII-a, spectacol  care va avea loc în Municipiul Brad,  într-o zi, în perioada 

festivalului 19-24 iulie  2017; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 83/526/21.06.2017,  

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. 61/167/28.06.2017 al comisiei de studii economice, 

prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 49/168/28.06.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură; raportul nr.63/169/28.06.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 66/170/26.05.2017 

al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr.61/171/26.06.2017 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   
 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 şi 2, art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 

actualizată şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin.1,  4 lit.,, a”, 7 lit. „a” şi 45 alin.2 lit. „a” şi lit.„f” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. – Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul 

Copiilor Deva în vederea acordării sprijinului reciproc avantajos a acţiunilor /proiectelor/programelor 

culturale cu obiective comune derulate de cele 2 instituţii, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



 Art.2. – Protocolul prevăzut la art.1 se va încheia pe o perioadă de 1 an, cu intrarea în vigoare 

la data semnării lui de către ambele părţi. 

 Art.3. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru a semna 

Protocolul prevăzut la art.1. 

Art.4.- Se aprobă alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 

2017 de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, reprezentând cheltuieli de protocol cu 

delegaţiile străine participante la Festivalul Internaţional de Folclor  pentru Copii şi Tineret 

„Carpatica" - Ediţia a XVIII-a, spectacol care va avea loc în Municipiul Brad ,  într-o zi, în perioada 

festivalului 19-24 iulie  2017;.   

Art.5.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Casa de Cultură 

Brad. 

 Art. 6. –    Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul- Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Palatului Copiilor Deva; 

- Casei de Cultură Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

- Compartimentului Achiziții Publice. 

 

 

 
 

                                           Brad, 29.06.2017     

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Viorel Curtean                                                                              Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 

 


