
 

 

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

     H O T Ă R Â R E A  NR.113/2011* 

privind  organizarea Taberei de sculptură cu tema ,,łara MoŃilor 
                              TradiŃii peste timp” 

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

propune  organizarea Taberei de sculptură în piatră şi marmură cu tema ,,łara MoŃilor -  TradiŃii peste 
timp” în perioada august-septembrie 2011 în vederea realizării a şase opere de artă monumentală, cu 
specific local, ca mărturii cultural - istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic şi 
istoric, precum şi Acordul de principiu nr. 1422/2011  emis de DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură şi 
patrimoniu NaŃional Hunedoara – Deva. 

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 Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 120/2006 – legea monumentelor de for public. 
            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  organizarea Taberei de sculptură în piatră şi marmură cu tema ,,łara MoŃilor 
- TradiŃii peste timp” în perioada august-septembrie 2011 în vederea realizării a şase opere de artă 
monumentală, cu specific local, ca mărturii cultural - istorice semnificative din punct de vedere 
arhitectural, urbanistic şi istoric. 

Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 46000 lei prevăzută în bugetul local de la capitolul 67.02 – 
,,cultură, recreere şi religie” pentru  organizarea Taberei de sculptură cu tema ,,łara MoŃilor – TradiŃii 
peste timp”. 

Art. 3 – Se aprobă amplasarea celor şase opere de artă monumentală în locurile publice din 
municipiul Brad care vor fi stabilite de comun acord cu autorii operelor.  
 Art. 4 – Prezenta se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad,  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad  
- Biroul administrarea domeniului public şi privat 
 
 

    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)   


