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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  705/20.11.2020 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 26 noiembrie 2020 

 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere Referatul nr. 43617/20.11.2020 al Secretarului General al Municipiului Brad; 

   Ținând cont de prevederile art. 3 pct. 15, Anexa nr. 3 „Măsuri pentru diminuarea impactului 

tipului de risc” din H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Legii nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   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 26 noiembrie 2020, orele 1400, în SALA DE ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI BRAD DIN BRAD, STRADA REPUBLICII, NR. 18, JUDEȚUL 

HUNEDOARA, 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: 

    -  Prefectului Judeţului Hunedoara; 

    -  Primarului Municipiului Brad; 

     -  Secretarului Municipiului Brad; 

    -  Compartimentului Juridic; 

    -  Compartimentului Informatică; 

    -  Compartimentului Relaţii Publice în vederea comunicării ordinii de zi  

    locuitorilor Municipiului Brad prin mass - media şi alte mijloace de  

    publicitate. 

 

 

BRAD, 20.11.2020 

 

                                                                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                       Carmen – Irina Bora 
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ANEXĂ LA  DISPOZIȚIA NR. 705/2020 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.11.2020  

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2020 

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

inițiat 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  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 2020 - 2021 – 

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  rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările 

de reparații executate la spaţiul cu destinaţia  de spațiu comercial situat în municipiul 

Brad, strada Avram Iancu, numărul  6, județul Hunedoara - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

  1 – economic; 4- juridic; 5- patrimoniu. 

  4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

90/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, 

exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de 

stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a 

locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, 

administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor 

necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei 

sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

  supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

   4- juridic; 5- patrimoniu. 

  5.  Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului 

Local care vor face parte din Comisia socială pentru analizarea cererilor de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, din locuinţele construite prin Agenția Națională 

pentru Locuințe – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

  4- juridic; 5- patrimoniu. 

 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local 

Brad în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

  3- social; 4- juridic. 



 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local 

Brad în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

  3- social; 4- juridic.  

 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local 

Brad în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” Brad 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

  3- social; 4- juridic. 

 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local 

Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

  3- social; 4- juridic. 

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 

73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului 

Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al 

Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, astfel cum a fost modificată  prin H.C.L. nr. 

37/2015,  H.C.L. nr. 81/2015, H.C.L. nr. 106/2016 și H.C.L. nr. 34/2017 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 

  3- social; 4- juridic. 

 11. Informarea nr. 43616/20.11.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 12.  Adresa nr. 3707/13.11.2020 a Serviciului de Ambulanță Hunedoara. 

 13. Adresa nr. 55/05.11.2020 a S.C. VASMAR TOP S.R.L.. 

      14.  Diverse.                                                         
                                                    

                          

 

 

 

                                                               

                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                      Carmen – Irina Bora 

                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


