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   MUNICIPIUL BRAD                      
   CONSILIUL LOCAL  
 
     

      H O T Ă R Â R E A  NR.112/2011* 

pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local Brad nr. 86/2011 
privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad EdiŃia a X - a 

 
 

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

propune modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 86/2011 privind sărbătorirea 
Zilelor municipiului Brad EdiŃia a X – a, în sensul suplimentării sumei alocate prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli cu veniturile provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaŃie. 

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. 4/2011 privind aprobarea 
Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 
2011, precum şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare . 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 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 modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 86/2011 privind 
sărbătorirea Zilelor municipiului Brad EdiŃia a X – a care va avea următorul conŃinut; 

,, Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei prevăzută în bugetul local pentru acŃiunile 
dedicate sărbătoririi Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a X-a”, la care se adaugă veniturile provenite din 
sponsorizări cu aceeaşi destinaŃie, în sumă de 46000 lei. 
 Art. 2 – Prezenta se comunică:  

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

    BRAD,31.08.2011 
 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                              CONTRASEMNEAZĂ                              
   Sim Mihaela Dorina Marcela                SECRETAR 
                                                                                     Galea Mirela 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi motivaŃi ( Kiszely Fabius Tiberiu şi  Oprişa  Ioan Florin)   


