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

H O T Ă R Â R E A  NR. 107/2012
 privind atribuirea denumirii unui tronson din strada  ,,Ion Creangă” în strada

 ,,PĂRINTELE  ARSENIE  BOCA” din Municipiul Brad

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

propune atribuirea denumirii unui tronson din strada  ,,Ion Creangă” în strada ,,PĂRINTELE ARSENIE
BOCA” din municipiul Brad, cuprins între str. Liceului şi str. Traian, paralel cu fosta cale ferată Brad –
Dealul Fetii şi cu partea estică a incintei Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad,

Ţinând cont AVIZUL  FAVORABIL nr.13/19.07.2012 al Comisiei de atribuire de denumiri a
judeţului Hunedoara şi de Referatul nr.10909/06.08.2012 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi
investiţii din cadrul Primăriei municipiului 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.2, lit.,,d”, art. 3 alin. 1 şi art.5 alin.1 din O.G. nr. 63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003 cu modificările şi
completările ulterioare precum şi a prevederilor Ordinului nr.564/2008 a ministrului internelor şi
reformei administrative pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de
denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi alin. 5 lit.,,d”, 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   atribuie denumirea unui tronson din strada  ,,Ion Creangă” în strada ,,PĂRINTELE
ARSENIE BOCA” din Municipiul Brad, cuprins între str. Liceului şi str. Traian, paralel cu fosta cale
ferată Brad – Dealul Fetii şi cu partea estică a incintei Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii

BRAD, 28.08.2012

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
          Duşan Gheorghe Adrian SECRETAR

                                        Bora Carmen Irina

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


