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H O T Ă R Â R E A NR.3/2010 

pentru modificarea H.C.L. nr.93/2008 privind aprobarea numărului  
şi a componenŃei  comisiilor de specialitate 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere Expunerea de motive a  primarului municipiului Brad prin care 
se propune modificarea art. 1 pct 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad 
nr. 93/2008 care a fost modificată prin Hotărârea nr. 132/2008, în sensul înlocuirii din  
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ a doamnei consilier  Uibariu 
Maria Lăcrămioara care a demisionat din Consiliul local Brad, cu doamna consilier  Sim 
Mihaela Dorina Marcela. 
 łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi de raportul comisiei de 
specialitate al Consiliului local al municipiului Brad. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin. 1  din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 – Se aprobă modificarea  art.1  pct.  1 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Brad nr. 93/2008 care va avea următorul conŃinut.  
 „1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, compusă din 5 
membri după cum urmează:  
  - Circo Aurel 
  - Leaha Ştefan Dorel  
  - Manea Iosif 
  - Chiş Alexandra 
  -  Sim Mihaela Dorina Marcela ” 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 
 - InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara 
 - Primarului municipiului Brad 
 - Aparatului permanent al Consiliului local Brad 
 - Mass media  
 
 BRAD, 28.01.2010 
                         
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                                     Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”, 1 abŃinere ( Sim Mihaela Dorina), 1  consilier absent motivat ( Costina Ionel Zeno)                                    

 


