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

H O T Ă R Â R E A  NR. 9/2008* 
privind  alocarea unor sume pentru  serbarea 

„Zilei ÎndrăgostiŃilor” şi ,, Dragobete”  
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care se 
propune alocarea unor fonduri din bugetul municipiului Brad pe anul 2008 pentru serbarea în cursul 
lunii februarie 2008 a „Zilei ÎndrăgostiŃilor” şi ,, Dragobete”, acŃiuni prinse în Programul 
principalelor manifestări cultural - educative, artistice şi sportive organizate la nivelul municipiului 
Brad în anul 2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad. 
 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit,, a”  şi 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 - Se aprobă  alocarea sumei de 10000 lei din bugetul municipiului Brad pe anul 2008 de 
la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, precum şi din sponsorizări, pentru serbarea 
„Zilei ÎndrăgostiŃilor”  în data de 14 februarie 2008, în aer liber. 

Art.2 - Se aprobă  alocarea sumei de 10000 lei din bugetul municipiului Brad pe anul 2008 de 
la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, precum şi din sponsorizări, pentru serbarea 
,,Dragobetelui”  în data de 24 februarie 2008, în aer liber. 

Art.3 – Se aprobă Programul pentru „Ziua ÎndrăgostiŃilor” şi pentru ,, Drogobete”, conform 
Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 -   În vederea bunei organizări a acestor acŃiuni se propune desemnarea unei comisii 
formată din:  - Oprinesc Fabian       - consilier local 

 - Kiszely Fabius Tiberiu  – consilier local 
 - Mureş Mihai        - consilier local 
 - Radovici Teofil Emilian - consilier local 
   Comisia de mai sus va colabora cu membrii comisiei care va fi desemnată prin 

dispoziŃia primarului pentru organizarea în condiŃii optime a manifestărilor. 
 Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Casei de Cultură Brad 
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate – Primăria municipiului Brad 

 
       BRAD, 30.01.2008          
                                                                                              
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                              Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR             
                            
                                           Epure  Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  13 voturi ,, pentru”  şi 4 abŃineri ( Lazăr Felician, David Mihai, Hărăguş Ioan, Costina Ionel Zeno) 
 



                                                                               
                                 
                      
                                                          Anexa nr. 1  

  la HOTĂRÂREA nr. 9/2008 
 
 
 
 

PROGRAMUL  „ZILEI ÎNDRĂGOSTIłILOR”  
         
 
 
 

Ziua ÎndrăgostiŃilor în municipiul Brad se va sărbători în ziua de 14 februarie 
2008, în aer liber lângă Monumentul LatinităŃii şi Şcoala Horia Cloşca şi Crişan după 
următorul program: 

 
între  orele 17.00 - 18.00    – muzică înregistrată; 
între orele 18.00 –19.00     – scurtă prezentare despre semnificaŃia  „Zilei                                         

îndrăgostiŃilor” 
între orele 19.00 - 20. 00    – recital de muzică uşoară   
între orele 20.00- 20.15     -  foc de artificii din curtea Şcolii „Horea Cloşca şi 

Crişan” 
între  orele 20.15 – 23.00    – discotecă. 
 

 
 
 
 
 

 
Notă: Se vor derula acŃiuni de promovare a  manifestării. 
Pe parcursul desfăşurării programului se va servi vin fiert şi ceai. 
 
 
 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 
 
 
  
 

 
 
  
 



 
 

             Anexa nr. 2 
   la HOTĂRÂREA nr. 9/2008 

 
 
 
 

        
 

 
 

 
PROGRAMUL  PENTRU „DRAGOBETE”  

               
 
 
 

Programul ,, Dragobete” la români în municipiul Brad se va sărbători în ziua de 
24 februarie 2008, în aer liber lângă Monumentul LatinităŃii şi Şcoala Horia Cloşca şi 
Crişan după următorul program: 

 
 
 
 
între orele 17.00 -  18.30  – muzică înregistrată; 
între orele 18.30 – 20.00 – spectacol folcloric cu participarea Ansamblului 

folcloric ,, Doina Crişului” a Casei de Cultură Brad 
între orele 20.00 - 21. 00  –  muzică populară de joc 
între orele 21.00 -  23,00   -  discotecă 
 

 
 
 
 

 
Notă: Se vor derula acŃiuni de promovare a  manifestării. 
Pe parcursul desfăşurării programului se va servi vin fiert şi ceai. 
 
 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 

 


