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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  111/21.02.2020 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 27 februarie 2020 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 18.465/21.02.2020 al Secretarului General al 

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 27 februarie 2020, 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, 21.02.2020 

 

 
                                                                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                        Carmen – Irina Bora 
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ANEXĂ LA  DISPOZIȚIA NR.  111/2020 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2020  

 

     
  

  

   1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cotizațiilor Municipiului 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 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 II al anului şcolar 2019 - 2020 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

3- social; 4- juridic. 

 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin procedură simplificată a 

serviciului public de salubrizare – activitatea privind ”măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice”  în municipiul Brad, județul Hunedoara  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

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

4- juridic; 5- patrimoniu. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Structurii organizatorice a Spitalului 

Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare comisiei de specialitate: 4- juridic. 

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

pentru Spitalul Municipal Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare comisiei de specialitate: 4- juridic. 

 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director 

medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare comisiei de specialitate: 4- juridic. 

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

locativ de stat  actualului  chiriaş, doamnei BOCOIU CRISTINA MARIANA  – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

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

4- juridic; 5- patrimoniu. 

 



 

 

 

 9. Proiect de hotărâre privind  repartizarea locuinţei nr. 98  din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

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

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

        10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brad la 

Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de 

investiții „ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT 

TERMIC PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONAREA PE BIOMASĂ, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL ” ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE 

RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ  C – F1  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

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

4- juridic; 5- patrimoniu. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brad la 

Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul 

de investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE 

ÎN MUNICIPIUL BRAD, 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 stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile 

proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare comisiei de specialitate: 4- juridic. 

 13. Proiect de hotărâre privind  analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul 

agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activităţi – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 - supus spre avizare comisiei de specialitate: 4- juridic. 

 14.  Analizarea și discutarea unor cereri și adrese: 

  - adresa nr. 1117/20.02.2020 a Spitalului Municipal Brad; 

  - adresa nr. 15971/03.02.2020 a RDD BOBAR DESIGN S.R.L.;  

  - sesizarea nr. 15.134/2.01.2020 a domnului  Marțiș Ionel Iustin. 

  15.  Informarea nr. 18.379/20.02.2020 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 

                                  

 

 

 

 

 

 


