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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 226 /25.03.2016 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 31 MARTIE  2016 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 11.322/25.03.2016 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 31 

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

de zi:   

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a 

numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 

Brad în  semestrul II  al anului şcolar 2015-2016  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate privind implementarea în judeţul 

Hunedoara a unui  „Sistem de management integrat al deşeurilor  din activităţi de construcţii şi demolări 

generate de populaţia judeţului” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre   privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al 

Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Consiliul Local al 

Municipiului Brad şi Asociaţia Proprietarilor de Terenuri „Valea Crişului” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Metodologiei de calcul al preţului de referinţă şi a modului 

de  valorificare a masei lemnoase pe picior  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind  trecerea unei cantităţi de  masă lemnoasă din proprietatea publică 

în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi  exploatarea şi valorificarea acesteia   – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea preţurilor de referinţă a masei lemnoase cireş fasonat 

provenită din  pădurea publică a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului anual  de acţiune  al Serviciului Public de 

Asistenţă Socială pentru anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete 

sociale din Municipiul Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă  precum şi 

modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Procedurii de utilizare a domeniului public şi privat în 

Municipiul Brad şi modalitatea de încasare a taxelor aferente – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 50 din imobilul,, Bloc 105 

garsoniere”situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului),  judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

12. Raportul Primarului Municipiului Brad nr. 11.331/25.03.2016 privind starea economică 

socială şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2015. 

13.  Informarea nr.11.323/25.03.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată  în 

care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

14.   Diverse.   
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BRAD, 25.03.2016 

 

                                                                                                                      A V I Z A T 

            P R I M A R                                                                                                SECRETAR  

           Florin Cazacu                                               Mihaela David   


