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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  678/25.10.2019 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 31 octombrie 2019 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 40.255/25.10.2019 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 31 OCTOMBRIE  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, 25.10.2019 

 

 
                                                                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                          Carmen – Irina Bora 
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ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR.  678/2019 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII   DE   ZI  A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.09.2019  

 

   
   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 

a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – 

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 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. 

   3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Municipal Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de 

acordare a acestora  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

urbanism; 3- social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

   5. 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 2019-2020– 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

social; 4- juridic. 

   6. Proiect de hotărâre privind  rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările 

necesare la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, str. 

Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

juridic; 5- patrimoniu. 

     7. Proiect de hotărâre  privind acordarea unei diplome și a unui premiu cu ocazia 

împlinirii vârstei de 100 de ani domnului DOBÎRCĂU PETRU– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

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

urbanism; 3- social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

            8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 6/1998 în 

temeiul Contractului de vânzare autentificat notarial sub nr. 1206/25.07.2019 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare  comisiei de specialitate  juridică. 

      9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească  în anul 2019 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

social; 4- juridic. 

 



 

 

   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 

18,  etaj IV, din  Blocul 60, scara C de pe strada Victoriei  din municipiul Brad, judeţul 

Hunedoara,  fostului chiriaș, domnul Kiragoș Vintilă  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

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

social; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  și a Devizului 

General pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE 

ACCES PE STRADA LICEULUI  LA BLOCURILE 19-25 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. 

  12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului 

General pentru obiectivul de investiții „AMENAJAREA STRĂZILOR PRIMAR IOAN 

BOCĂESCU ȘI  NESTOR LUPEI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

urbanism; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

   13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2019 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate – Revizuit,  a indicatorilor tehnico-economici - 

actualizați  și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții 

aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE  

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

Municipiului Brad. 

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

juridic. 

  14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare comisii de specialitate  juridică. 

   15. Informarea nr. 39.976/23.10.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

       16.  Diverse.        
 

                                           

 

 

 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                   SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                          Carmen – Irina Bora 
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