
        R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

        MUNICIPIULUI BRAD
   CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E A  NR. 135/2013
pentru numirea unui consilier local în Comisia de atestare, respectiv în
Comisia de contestaţii conform Regulamentului privind procedura de

atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de
,,administrator imobile”, aprobat prin HCL nr. 98/2013

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

se propune numirea unui consilier local în Comisia de atestare, respectiv în Comisia de contestaţii
conform Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină
calitatea de ,,administrator imobile”, aprobat prin HCL nr. 98/2013,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Brad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr. 1588/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 şi ale Regulamentului privind
procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile”,
aprobat prin H.C.L. nr. 98/2013.

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6  lit.,,a” pct. 14 şi art. 45 alin. 1 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 numeşte domnul consilier local Leaha Ştefan Dorel pentru a face parte din Comisia
de atestare în vederea obţinerii atestatului de ,,administrator imobile”.

Art. 2 – Se numeşte domnul consilier local Duşan Gheorghe Adrian pentru a face parte din
Comisia de contestaţii în vederea obţinerii atestatului de ,,administrator imobile”.

Art. 3 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Compartimentului pentru sprijin asociaţii de proprietari
- Domnului consilier local Leaha Ştefan Dorel
- Domnului consilier local Duşan Gheorghe Adrian

 BRAD, 28.11.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
         Leaha Ştefan Dorel SECRETAR

  Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar: 8 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  15 voturi ,,pentru” , art. 1 şi 2  adoptate prin vot secret


