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CONSILIUL LOCAL

HCTARAREA NR.8E/20T2
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,,Bisericd

Greco-Catolicd" in Brad str. Cloqca nr. 10

Consiliul loca! al municipiului Brad, judeful Hunedoara.'
AvAnd ?n vedere EXPLTNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se

propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biseric6 Greco-Catolicd" in Brad str. Cloqca nr. 10,
beneficiarul proiectului fiind Episcopia Rornand Unitd cu Roma Greco - Catolicd de Lugoj.

Tin6nd cont de raportul compartirnentului de resort din cadrul aparatlllui de speciaiitate al
primarului municipiului Brad, precum qi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Brad.

TinAnd cont de Avizul favorabil rv3}l2}12 al Cornisiei tehnice de arnenajale a teritoriului qi
urbanism a Consiliului Judelean Hunedoara, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al pnmarului municipiului Brad, precurn qi de rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului locai al municipiului Brad.

in conformitate cu-prevederile art. 56 alin.6 qi Anexei nr.l, cap. B, pct.122 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarca teritoriului gi urbanismului, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a
afi. 3 din Ordinul nr.270112010 al ministrului Dezvoltdrii Regionaie gi Turismului pentru aprobarca
Metodologiei de informare qi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului qi de u-rbanisrn qi a HCL w.7712011 privind aprobarea Regulamentului local de
impiicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului gi urbanism din
municipiul Brad.

In temeiul prevederilot art.36 alin. 5lit. ,,c" $i art. 45 din Legea administra{iei publice locale nr.
215 12001" repubiicat6, cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare.

r{orAnA$rE
,Art. tr - Se aprobd Raportul consultdrii populaliei cu privire la Planul Urbanistic Zonal

,, Bisericd Greco-CatolicS" in Brad, str. Cloqca, nr. 10, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta
din prezenta hotdrdre.

Art. 2 - Se aprobd Planul Urbanistic Zonal,,Bisericd Greco-Catolicd" in Brad, str. Cloqca, nr.
10' corrform Proiectului rv.57512A11 intocmit de C&N4 GEPROTIM SRI- BR.AD prin arh. Cornel
Cring, beneficiarul proiectului fiind Episcopia Romand llnitacu Roma Greco - Catolicd de Lugoj-Anexa
nr. ? care face parte integrantd din prezentahotdrdre.

Ant. 3 - Planul Urbanistic Zonal face parte integrant5 din prezenta hotdr6re.
Art.A"- La dataintrdrii ?n vigoare aprezentei hotdrAri se revocd Hotdrdrea Consiliului Local al

nrunicipiului Brad nr.6 1 /30.05 .2012.
Art, 5 -PrezentahotdrAre se comunicd:

- institutiei Prefectului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Biroului urbanism, amenajarca teritoriului, investitii din cadrul Primdriei Brad
- Bisericii Greco

BRAD, 31.07.2012
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