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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEŞTI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 111/2020 
Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local BRĂDEŞTI din data de 03. 

noiembrie 2020 
 

Primarul Comunei BRĂDEŞTI, 
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
luând în considerare Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 411/27.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei 
Brădești, comunicat cu adresa nr. 16108/SL/27.10.2020, înregistrată la Primăria Comunei 
Brădești sub nr. 3218/28.10.2020, 

contextul național privind riscul de răspândire a infecției cu coronavirusul Covid-19 și 
starea de alertă prelungită prin HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
publicată în M.OF. nr. 945/14.10.2020 coroborat cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,      

DISPUNE: 
 

Art. 1. (1): Convocarea şedinţei ordinare al Consiliului Local BRĂDEŞTI, pentru data de 
03.11.2020, marți, ora 10,00, la Sediul Casei de Cultură din satul BRĂDEŞTI, cu proiectul 
ordinii de zi conform anexei, parte integrantă a prezentei dispoziții. 

(2) În vederea protejării persoanelor care vor participa la ședință și a reducerii riscului 
de contaminare se vor lua următoarele măsuri de protecție: toți participanții vor purta mască 
de protecție și mănuși de unică folosință, la intrarea în incinta Casei de Cultură se va proceda 
la verificarea temperaturii tuturor consilierilor locali care participă la ședință, cu termometru 
non-contact omologat, cu scopul de a identifica acele persoane care au peste 37.3 grade 
Celsius temperatură, respectiv se va păstra o distanță de min. 2 metri între participanți.  
Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali ai Consiliului local BRĂDEŞTI în format electronic și/sau pe suport de hârtie. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al 
Comunei BRĂDEŞTI. 
Art. 4.  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, se comunică cu 
consilierii locali ai Comunei BRĂDEŞTI și în conformitate cu prevederile art. 252 alin (1) lit. „c", 
ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea 
nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, se înaintează Prefectului Județului Harghita 
pentru exercitarea controlului de legalitate. 
 

BRĂDEŞTI, la 28.10.2020      
   
PRIMAR Contrasemnează, 
 BOKOR BOTOND Secretarul general al comunei Brădești 

L.S      BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta 
ss. indescifrabila    



2 

 

 
Anexă la Dispoziția primarului nr. 111/2020 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local BRĂDEŞTI din data de 03.11.2020, ora 10,00 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 119 alin. 6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare, 
depunerea jurământului, de către György Sándor, supleant cu mandat validat prin 
Încheierea nr. 2502 din 22.10.2020 pronunțată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc . 

 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local BRĂDEŞTI 
 

Inițiator: Primarul comunei Brădești 
 
3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Brădești 

 

Inițiator: Primarul comunei Brădești 
 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei BRĂDEȘTI 
 

Inițiator: Primarul comunei Brădești 
 

5. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, întrebări, 
interpelări). 

 
 
 
 
PRIMAR Contrasemnează, 
 BOKOR BOTOND Secretarul general al comunei Brădești 

L.S      BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta 
ss. indescifrabila    
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