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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  795/13.12.2019 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 19 decembrie 2019 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 45.551/13.12.2019 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 19 decembrie 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, 13.12.2019 

 

 
                                                                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                        Carmen – Irina Bora 
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ANEXĂ LA  DISPOZIȚIA NR.  795/2019 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII   DE   ZI  A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2019  

 

     
   1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

în Municipiul Brad  pentru anul  2020– 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  scoaterea din evidența fiscală a persoanelor 

juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante 

aferente acestora– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

juridic. 

    3. Proiect de hotărâre privind  scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice 

aflate în stare de insolvabilitate din municipiul Brad  și anularea debitelor restante 

aferente acestora – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

juridic;. 

    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 PRUNULUI,  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

urbanism;  4- juridic;  

       5. Proiect de hotărâre  privind  dezmembrarea  unui imobil - teren aparținând  

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

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

patrimoniu. 

    6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile  ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru 

buna gospodărire  a Municipiului Brad în anul 2020 şi  a Programului  de măsuri privind 

gestionarea deşeurilor în municipiul Brad în anul 2020 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

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

juridic; 5- patrimoniu. 

       7. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 21 din  blocul ANL  

2010, scara A, etaj 4,  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. 

     8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 24 din  blocul ANL  

2010, scara B, etaj 4, 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. 



 

 

 

 

     9. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitație publică a unui imobil – 

teren situat în municipiul Brad, pe strada Victoriei, F.N., județul Hunedoara. 

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

juridic; 5- patrimoniu. 

   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului 

Brad cu cele 5 sate aparținătoare (Valea Bradului, Potingani, Mesteacăn, Țărățel și Ruda 

Brad), delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora atât în intravilanul, cât și în 

extravilanul municipiului Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

juridic; 5- patrimoniu. 

            11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru 

instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea  Consiliului Local al Municipiului 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare comisiei de specialitate:  4- juridică;  

       12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Metodologiei  de identificare a 

persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din municipiul Brad pentru anul 

2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

    13.  Analizarea unor cereri și adrese: 

 -  Cererea nr. 41238/04.11.2019 a domnului Grancea Moise Emanuel; 

 - Procedura prealabilă nr. 13/22.11.2019 a doamnelor Rus Lucreția, Rus Mariana 

Lucia și Dănescu Elena Tatiana.  

     14. Informarea nr. 45.458/12.12.2019 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 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


