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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  250/24.04.2020 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 30 aprilie 2020 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 24.824/24.04.2020 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, cu 

modificările și 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. – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad în şedinţă ordinară 

pentru data de 30 aprilie 2020, 1400, prin mijloace electronice 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, 24.04.2020 

 

 
                                                                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                        Carmen – Irina Bora 
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ANEXĂ LA  DISPOZIȚIA NR.  250/2020 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020  

 

       

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a  Municipiului Brad şi 

a instituţiilor şi  serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 

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 rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe 

anul 2020 – inițiat 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 pentru aprobarea acordării,  în anul 2020, de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice 

autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu 

personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor 

religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care 

desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes 

public local  – 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 reglementarea activităţii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad – iniţiat de Primarul 
Municipiului Brad. 
 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate:  

 1 - economic; 4- juridic; 5- patrimoniu. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului Municipiului Brad – inițiat de 
Primarul Municipiului Brad.  
 supus spre avizare comisiei  de specialitate  juridică 
 6.  Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale în 
municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului 
Brad.  
 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate:  
 1 - economic; 4- juridic. 

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

Primarul Municipiului Brad. 

 supus spre avizare comisiei  de specialitate  juridică. 

  8. Informarea nr.  24785/23.04.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

      9.  Diverse.        
                                                                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                        Carmen – Irina Bora 

                                  

 

 
 


