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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 406/20.07.2018  

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 26 IULIE 2018 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 18595/20.07.2018 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  

26 IULIE  2018, orele 14oo, în  SALA  AGORA a CASEI DE CULTURĂ BRAD cu următoarea 

ordine de zi:   

    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II 2018 a 

Municipiului Brad și a instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Brad. 

     2.  Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 – 

iniţiat de Primarul  Municipiului Brad. 

                3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de 

Folclor   pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XIX-a – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

                4. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii bănești  elevilor și  profesorilor 

coordonatori care au obținut rezultate deosebite la  concursurile naționale pe discipline de 

învățământ, precum și sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive 

naționale oficiale și internaționale - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

      6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață 

de  150,00 mp. teren, situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara  în scopul 

amenajării unui service auto – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

        7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale  ”Horia, Cloșca și 

Crișan” Brad a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

      8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic 

Zonal pentru  „SCHIMBARE  DESTINAȚIE  APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL”  
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 municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10, sc.2, ap.15, județul Hunedoara  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

        9. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect 

”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad constând în: colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea 

separată și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de transfer 

Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță a deșeurilor la 

facilitățile de tartare/depozitare”, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Hunedoara”  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

Spitalul Municipal Brad ”  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

            11. Raportul  nr. 17956/11.07.2018 privind activitatea asistenților personali desfășurată în 

semestrul I al anului 2018 al Serviciului Public de Asistență Socială Brad. 

  12. Informarea nr. 15.690/11.06.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată 

în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

             13.  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, 20.07.2018 
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