
                                                                                                                              

R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL  BRAD - PRIMĂRIA 

Brad, 335200, str. Independenţei nr. 2, telefon: 0254/612665, 

fax: 0254/612669 bradprim@yahoo.com,  www.primariabrad.ro 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 75 /22.01.2016 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 28  IANUARIE  2016 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 3059/22.01.2016 al Secretarului Municipiului Brad; 

   În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 1 şi alin. 3, art. 68 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. ,,a” din 

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

 

D I S P U N E: 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Brad în şedinţă ordinară pentru data de 28 

IANUARIE  2016, orele 14oo, în  SALA  AGORA a CASEI DE CULTURĂ BRAD cu următoarea 

ordine de zi:   

 

1. Proiect de hotărâre  privind  încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier local şi declararea 

vacantării locului de consilier local respectiv – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  2. Proiect de hotărâre  privind validarea mandatului unui consilier local – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

3. Depunerea jurământului. 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2015 -  încheierea exerciţiului  

bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 

SPITALULUI MUNICIPAL BRAD  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Programului  principalelor manifestări cultural 

educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul 

Municipiului Brad  în anul 2016  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre  privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2015  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 9. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la 

spaţiul cu destinaţia C.M.I. MEDICAL SIMONA  din incinta Dispensarului  Policlinic Brad  – iniţiat de 
Primarul Municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Devizului General actualizat cu cota de 20% T.V.A, 

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DC 10  Brad –Valea Bradului, km 5+300 – km 7+300”– 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  instituire a unor  taxe speciale 

prevăzute de  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor constituite din 

încasarea taxelor speciale  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre  privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR)  

în Municipiul Brad pe anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
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13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare a 

serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA DE AJUTOR SOCIAL” Brad – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

14. Proiect de hotărâre  privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad, strada  Cuza 

Vodă, nr.12, judeţul Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

15. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua 

cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2016  pe raza Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Brad  nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, modificată prin  H. C. L. nr. 52/2013 şi 

H.C.L. nr. 69/2015  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

17. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 

76/2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea  componenţei Comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

19. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2013 privind 

aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru problemele romilor şi validării ,,Planului Local de 

Acţiune” pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

20. Proiect de hotărâre  pentru modificarea  componenţei  Comisiei Locale de Ordine Publică în 

Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind  

stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor 

social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net  pe membru de familie este mai mic decât 

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  

completările ulterioare  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

22. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 178/2015 privind delimitarea zonelor şi 

stabilirea numărului acestora atât în intravilanul, cât şi în extravilanul Municipiului Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

23. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2015. 

24. Informarea nr. 2.977/22.01.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată  în care 

Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

25. Adresa nr. 48/14.01.2016 a C.A.R. CRIŞANA I.F.N..  

26. Diverse.   

        Art. 2. – Prezenta dispoziţie se comunică:  

         -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

         -  Primarului Municipiului Brad;  

   -  Secretarului Municipiului Brad. 

 

 

 

BRAD, 22.01.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      A V I Z A T 

            P R I M A R                                                                                                SECRETAR  

           Florin Cazacu                                               Mihaela David   


