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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 119/22.02.2019 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 28 FEBRUARIE 2019 

 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 17952/22.02.2019 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, respectiv a prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 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  

28 FEBRUARIE 2019, orele 14oo, în  SALA AGORA a CASEI DE CULTURĂ BRAD cu 

următoarea ordine de zi:     

            1. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea unui  

loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad – 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 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 

82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul Municipal Brad, cu modificările 

ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 

2019 – 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 7.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a  unui spațiu comercial 

situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 8.  Proiect de hotărâre privind  completarea inventarului domeniului public al Municipiului 

Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 9.  Proiect de hotărâre  privind repartizarea locuinţei nr. 57, etaj II,  din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  

- iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 10.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă  în vederea 

încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de  dezinsecție, 

deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente Municipiului Brad, la sediul Primăriei Municipiului 

Brad precum și în incinta tuturor instituțiilor și serviciilor publice locale din subordinea Consiliului 

Local Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
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 11.   Proiect de hotărâre privind  stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția 

de urgență în cazuri de violență domestică în municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 12.  Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace  fixe și 

obiecte de inventar  de la Spitalul Municipal  Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 13. Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr. 146/2018 privind actualizarea 

componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

            14.    Analizarea și discutarea adresei nr. 3/20.02.2019 a Fundației Auraria „Barza – Brad”. 

            15.   Informarea nr. 17.808/21.02.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

       16.    Diverse.                  
            Art. 2. – Prezenta dispoziţie poate fi atacată conform procedurii şi termenelor stabilite de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art. 3. - Se comunică un exemplar din prezenta dispoziţie: 

   -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

   -  Primarului Municipiului Brad; 

    -  Secretarului Municipiului Brad; 

   -  Compartimentului Juridic; 

   -  Compartimentului Informatică; 

   - Compartimentului Relaţii Publice în vederea comunicării ordinei de zi 

locuitorilor Municipiului Brad prin mass - media şi alte mijloace de publicitate. 

 

 

 

 

BRAD, 22.02.2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      A V I Z A T 

            P R I M A R                                                                                                SECRETAR  

           Florin Cazacu                                        Carmen – Irina Bora

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


