
         R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 101/2012
privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Cort pentru  nunţi, anexe, locuinţă de serviciu,

împrejmuire şi piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C judeţul Hunedoara

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Cort pentru  nunţi, anexe, locuinţă de serviciu,
împrejmuire şi piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C, judeţul Hunedoara, beneficiarul proiectului
fiind SC SITIX SRL BRAD.

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,

În conformitate cu prevederile  art. 56 alin.6 şi Anexei nr.1, cap. B, pct.125  din Legea  nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, a art.
3 din Ordinul nr.2701/2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a HCL nr. 77/2011 privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului şi urbanism din
municipiul Brad.

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,c”, art. 45 alin. 1 şi art. 49 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 – Se aprobă Raportul consultării populaţiei cu privire la Planul Urbanistic Zonal
,, Cort pentru  nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36
C, judeţul Hunedoara, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se  aprobă Planului Urbanistic Zonal ,, Cort pentru  nunţi, anexe, locuinţă de serviciu,
împrejmuire şi piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C,  judeţul Hunedoara, conform Proiectului nr.
136/2012  întocmit de  arhitect Armăşescu Dumitru, beneficiarul proiectului fiind SC SITIX   SRL
BRAD - Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:
-  Instituţiei Prefectului Hunedoara
-  Primarului Municipiului Brad
- Biroului urbanism, amenajarea  teritoriului, investiţii
-  SC SITIX SRL BRAD

BRAD,  28.08.2012

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
    Duşan Gheorghe Adrian SECRETAR

                                           Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


