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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  730/22.11.2019 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 28 noiembrie 2019 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 43.161/22.11.2019 al Secretarului Municipiului 

Brad; 

   În temeiul prevederilor  art. 133 alin. 1  și art. 134 alin.1 lit. a , alin. 3 lit. a, art. 

135, art. 154 alin. 1,  art. 155 alin. 1 lit. b și e,  alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul  Administrativ,  

respectiv a prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

D I S P U N E: 

 

   Art. 1. – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad în şedinţă ordinară 

pentru data de 28 noiembrie  2019, orele 14oo, în SALA AGORA a CASEI DE 

CULTURĂ BRAD cu Proiectul Ordinii de Zi prevăzut în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

            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, 22.11.2019 

 

 
                                                                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                          Carmen – Irina Bora 
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ANEXĂ LA  DISPOZIȚIA NR.  730/2019 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII   DE   ZI  A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2019  

 

   1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe 

anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 3- 

social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru 

acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al 

energiei termice facturate populației  pentru lunile ianuarie – martie 2020 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 3- 

social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

   3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în 

luna decembrie 2019  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 3- 

social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

   4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări 

de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRADA ZEFIRULUI  ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 4- 

juridic; 5- patrimoniu. 

   5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului 

general pentru obiectivul  de investiții „POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI 

LUNCOI ÎN   MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 4- 

juridic; 5- patrimoniu. 

   6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE STRADA DACILOR-DN74 ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 4- 

juridic; 5- patrimoniu. 

    7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de avizare pentru 

lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții 
„EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA  MICRO 1,  ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism;  

4- juridic; 5- patrimoniu. 

          8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării prin negociere directă a 

unui teren în suprafață de 3.700 mp., situat în municipiul Brad, strada Dacilor,  Cartier 

Micro 1, județul Hunedoara în vederea construirii unui bloc de locuințe pentru tineri 

prin  Agenția Națională pentru Locuințe – iniţiat de Primarul Municipiului Brad 



- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 3- 

social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

           9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 86/2019 privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele 

pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2019, 

stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului 

„Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 2- urbanism;  4- juridic; 5- 

patrimoniu. 

     10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  vânzării unui apartament din fondul 

locativ de stat  actualului chiriaş, domnului  Rovinar  Ioan  Marian – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic;  4- juridic; 5- 

patrimoniu. 

  11. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 3 din  blocul ANL  

2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic;  4- juridic; 5- 

patrimoniu. 

          12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 1,  

parter, din Blocul 21, scara 2 de pe strada Liceului  din municipiul Brad,  judeţul 

Hunedoara,  fostei chiriașe, doamna Tîrsa Elena Maria   – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic;  3- social; 4- 

juridic; 5- patrimoniu. 

  13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de acțiuni sau  lucrări de 

interes local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de venit minim garantat,  

potrivit Legii nr. 416/2001,  cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 pe 

raza municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

- supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate:  3- social; 4- juridic; 5- 

patrimoniu. 

   14. Informarea nr. 42.978/21.11.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor 

de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

       15. Diverse.        
 

 

 

 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                   SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                          Carmen – Irina Bora 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


