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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  196/19.03.2021 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Brad pentru data de 25 martie 2021 

 

 

 

              Primarul  Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 
   Având în vedere Referatul nr. 21641/19.03.2021 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 25 martie 2021, 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, 19.03.2021 

 

                                                                                                                                               

            Contrasemnează 

            P R I M A R                                                                                  SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                                       Carmen – Irina Bora 
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ANEXĂ LA  DISPOZIȚIA NR. 196/2021 

 

 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  A ȘEDINȚEI ORDINARE 

 DIN DATA DE 25.03.2021  

 

   

 În temeiul prevederilor art. 134 alin. 2 și alin. 3 lit. a din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă invităm să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Brad, convocată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 

196/2021 pentru data de 25 martie 2021, orele 1400, în SALA DE ȘEDINȚĂ A 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD DIN BRAD, STRADA 

REPUBLICII, NR. 18, JUDEȚUL HUNEDOARA, cu următoarea ordine de zi:  

 

 
 

  

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a unor  persoane 

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

aferente acestora - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 4- juridic. 

 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 - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor  pentru prestarea serviciilor de 

însămânțare artificială de către Compartimentul Agricol și Cadastru – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.  
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 4- juridic; 5- 

patrimoniu. 

 4. Proiect de hotărâre privind aniversarea persoanelor vârstnice din municipiul 

Brad care au împlinit 100 de ani de viață - inițiat 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 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor 

de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al 

căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  completările 

ulterioare - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 3- social; 4- juridic. 

 6. Proiect de hotărâre modificarea H.C.L. nr. 168/2012 privind închirierea prin 

negociere directă a unor spații având destinația ”garaje auto” - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 4- juridic; 5- 

patrimoniu. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Municipiului Brad în Registrul 

Cinematografiei pentru proiecția cu public a filmelor cinematografice și video – cod 

CAEN 5914 - inițiat 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 aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din 

domeniul public al Statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad 

în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 4- juridic; 5- patrimoniu. 

 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea,  

întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare  amenajate pe domeniul public al  

Municipiului  Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 4- juridic; 5- 

patrimoniu. 

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

167/2020 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 - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 4- juridic. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Brad - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 3- social; 

4- juridic; 5- patrimoniu. 

 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului propriu privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 4- juridic. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 
 - supus spre avizare următoarelor comisii de specialitate: 1 - economic; 2- urbanism; 3- social; 

4- juridic; 5- patrimoniu. 

 14. Informarea nr. 21658/19.03.2021 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 15. Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului 

Brad pe anul 2021. 

 16. Analizarea unor cereri și adrese: 

  - adresa domnului consilier local și președinte al Filialei Brad USR 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 19905/04.03.2021; 

  - adresa nr. 652/15.03.2021 a S.C. TERMICA BRAD S.A, înregistrată la 

primăria Municipiului Brad sub nr. 21117/16.03.2021. 

      17.  Diverse.                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                   

                        Contrasemnează 

            P R I M A R                                                          SECRETAR GENERAL  

           Florin Cazacu                Carmen – Irina Bora  

                                


