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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 871/23.11.2017 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 27 NOIEMBRIE 2017 

 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 30554/23.11.2017 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  27 

NOIEMBRIE  2017, orele 14oo, în  SALA  AGORA a CASEI DE CULTURĂ BRAD cu următoarea 

ordine de zi:     
              

 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017- iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

        2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad  

pentru anul  2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  3. 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 I  al anului şcolar 2017-2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată pentru vânzarea  

imobilului  situat în Municipiul Brad, str. Dacilor, FN, Județul Hunedoara, înscris în CF: 60599 (CF vechi 

95/1N) Brad, nr. cadastral 2619/4 - 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 pentru îndreptare eroare materială a  unei poziții din inventarul 

domeniului privat al Municipiului Brad  - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

  7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat, situată în Brad, Fdt. 9 

Mai, bloc 3, scara I, etaj 1, ap. 5, județul Hunedoara – inițiat de Primarul Municipiului Brad.  

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Ansamblului Folcloric „Doina Crișului” Brad - 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de acțiuni sau  lucrări de interes local estimat a 

se efectua cu  personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, în anul 2018  pe raza Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind  

stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor 

social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net  pe membru de familie este mai mic decât 
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salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  

completările ulterioare  - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

             11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal 

pentru „ casă de vacanță, căsuțe camping, anexă, fosă septică, împrejmuire” în municipiul Brad, str. 

Izvoarelor, nr. 23,  județul Hunedoara  - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

    12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 79, din Blocul 

105 G  de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,  doamnei Teodorescu 

Elena – fostă  chiriaşă - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   13. Analizarea și discutarea unor cereri și adrese. 

    -     Adresa nr. 2984/31.10.2017 a Colegiului Național „Avram Iancu” Brad; 

     -     Adresa nr. 768/22.11.2017 a SC INTERLOG COM SRL Brad. 

              14. Informarea  nr. 30.512/22.11.2017  privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată în 

care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

              15. 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, 23.11.2017 
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