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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 670 /21.09.2016 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 06 SEPTEMBRIE 2016 

 

 

 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr.25.856 /21.09.2016 al Secretarului Municipiului Brad; 

   În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 4, 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 de îndată Consiliul Local al Municipiului Brad pentru data de  21 

SEPTEMBRIE 2016, orele 13
oo

, în  sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Brad cu 

următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

2.       Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Brad 

pentru a face parte din comisiile de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat din Municipiul 

Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 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 şi Compartimentului Relaţii Publice  în vederea comunicării 

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

 

 

. 

BRAD, 21.09.2016 

 

 

 

 

                                                                                                                      A V I Z A T 

            P R I M A R                                                                                                SECRETAR  

           Florin Cazacu                                               Mihaela David 
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MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA 

SECRETAR 

Nr. 25856/21.09.2016 

                                                                                                                        

                                                                                                              Aprobat, 

                                                           

                                                                                                             PRIMAR 

                                                                                                        Florin Cazacu                                                                                                        

 

R E F E R A T  

privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 21 SEPTEMBRIE 2016 

 

 

 

Potrivit art. 11 alin. 3 lit. a din Anexa la Ordinul  nr.5080/ 2016 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar „În vederea constituirii comisiilor de concurs pentru unităţile de 

învăţământ de stat, imediat după publicarea anunţului în presă privind organizarea 

concursului, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru care se 

organizează concurs se adresează în scris: a) autorităţilor administraţiei publice 

locale/judeţene, după caz,  pentru desemnarea a 2 reprezentanţi care să facă parte 

din comisiile de concurs”. 
Având în vedere solicitările făcute de către Consiliul de Administraţie al 

Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad, al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, 

al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad şi  al Colegiului Naţional ,,Avram 

Iancu” Brad pentru a desemna reprezentanţii autorităţii publice locale care să facă 

parte din comisiile de concurs pentru ocuparea acestor funcţii şi urmare discuţiilor 

purtate cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi 

ai Inspectoratului Şcolar Hunedoara se impune desemnarea unui consilier local pentru 

a face parte din comisiile de concurs pentru a putea fi comunicate Inspectoratului 

Judeţean Hunedoara până la data de 22.09.2016. 

Având în vedere aceste considerente şi ţinând cont de prevederile art. 39 alin.4 

art. 68 alin. 1 precum şi de prevederile  art. 115 alin. 1 lit. ,,a”  din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

propunem Domnului Primar, Florin Cazacu, emiterea unei dispoziţii pentru 

convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad în şedinţă ordinară pentru data de 

21 septembrie  2016. 

 

 

 

        Întocmit, 

SECRETAR 

MIHAELA DAVID 
 


