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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 147 /19.02.2016 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 25 FEBRUARIE  2016 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 6788/19.02.2016 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 25 

FEBRUARIE  2016, orele 14
oo

, în  SALA  AGORA a CASEI DE CULTURĂ BRAD cu următoarea 

ordine de zi:   

1. Proiect de hotărâre  privind  anularea în  cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv şi a majorărilor de întârziere 

aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv, stinse 

până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii 

de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015 privind  aprobarea preţului local 

pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice  livrată de către  S.C. TERMICA BRAD 

S.A.– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local 

de facturare al energiei termice  livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul  

încălzirii,   pentru sezonul rece  2015-2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru 

tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2015, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor 

depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul 

programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

5. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce 

revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire  a Municipiului 

Brad şi  a Programului  de măsuri  privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad  pentru anul 2016 – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul 

Local al Municipiului Brad şi Asociaţia pentru Patrimoniu Activ – PACT – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public 

al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 4444/12.03.2014 în temeiul 

Contractului de vânzare - cumpărare din data de 19.02.2016– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL 

MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului GRIGORIE VERDEŞ” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

  



 

 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea metodologiei şi a modelului de cerere - declarație pe 

propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionați la art.3 

alin. (1) lit. h) ale Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor 

care sunt marginalizate social din Municipiul Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

13. Proiect de hotărâre  privind repartizarea  locuinţei nr. 10 din  blocul ANL  2004, corp B, etaj 

1, situat în Brad,  strada Nestor Lupei, nr.3,  judeţul Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a trei spaţii situate în incinta internatului 

Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

15. Informarea nr. 6787/19.02.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată  în care 

Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

16.  Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

-  Petiţia nr. 6042/12.02.2016  a unui grup de agenţi economici din Municipiul Brad. 

-  Adresa nr. 1892/18.01.2016  a S.C. SERB BROTHERS S.R.L. 

-  Adresa nr. 77/04.02.2016 a Centrului de Transfuzie Sanguină a Judeţului Hunedoara - Deva. 

-  Adresa nr. 64/M/26.01.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara. 

-  Adresa nr. 10/08.02.2016 a Asociaţiei de Proprietari nr. 12 . 

-   Nota nr.6573 /18.02.2016 a Compartimentului Situaţii de Urgenţă. 

17. Diverse.   

 

 

 

BRAD, 19.02.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      A V I Z A T 

            P R I M A R                                                                                                SECRETAR  

           Florin Cazacu                                               Mihaela David   


