
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

       a)  REFERATUL DE APROBARE  nr. 49/11829/14.04.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se
propune modi carea H.C.L. nr. 33/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad;

       b) raportul compartimentului de specialitate nr. 42/11853/14.04.2021, respectiv al
Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

     c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv: avizul nr.
24/14685/16.04.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, nanțe; avizul nr.
12/14686/19.04.2021 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; avizul nr.
17/14687/16.04.2021 al comisiei pentru activități științi ce, învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială și de agrement; avizul nr. 37/14688/15.04.2021 al comisiei pentru administrație publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul nr.
22/14689/15.04.2021 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD

HOTĂRÂREA

pentru modificarea H.C.L. nr. 33/2021 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad

nr. 40 din 19.04.2021

art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3  lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi cările
şi completările ulterioare;

a)

art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată;b)

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD
adoptă prezenta hotărâre:

Art. I. - Art. 27 alin. 2 lit. c din Anexa la H.C.L. nr. 33/2021 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad se modi că și va avea următorul
conținut:

                  ”Articolul 27

                              Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Brad

                           (2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

c ) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Brad de a asista la şedinţele
consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile legii. Cetățenii interesați pot asista la



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina  BECIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD,

Carmen-Irina BORA

ședințele consiliului local pe baza unei înregistrări prealabile într-un registru special care se regăsește
l a sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Brad. Accesul în sala de ședințe se face cu
respectarea ordinii și liniștii publice, în limita locurilor disponibile în sală, în ordinea cronologică a
înscrierii în registrul special.”

Art. II. - Art. 41 alin. 2 lit. c din Anexa la H.C.L. nr. 33/2021 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad se modi că și va avea următorul
conținut:

              ”Articolul 41

                       Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale Consiliului Local al
Municipiului Brad

                    (2) Ședințele consiliului  local sunt înregistrate în condițiile art. 27 alin. 2 lit. c și art. 28 alin.
4 lit. d, transmise live și înregistrate pe canalul de Youtube al Primăriei Municipiului Brad”.

Art. III. – Celelalte articole din H.C.L. nr. 33/2021 rămân neschimbate.

Art. IV. - Prevederile prezentei hotărâri vor  duse la îndeplinire de către consilierii locali, Secretarul
General al Municipiului Brad, Compartimentul Juridic și Compartimentul Resurse Umane din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Art.  V. - Prezenta hotărâre poate  atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.   VI.   -   Prezenta hotărâre se comunică:

                            - Prefectului Judeţului Hunedoara;

                           - Primarului Municipiului Brad;

                           - Secretarului General al Municipiului Brad;

                           - Compartimentului Juridic;

                           - Compartimentului Resurse Umane;

                           - consilierilor locali.



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 40 / 19.04.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali prezenți

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 16

4 Numărul voturilor „PENTRU” 16

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 40 / 19.04.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 19.04.2021

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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