
       R OM Â N I A                                                           
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                                           
   MUNICIPIUL BRAD                                                           
   CONSILIUL LOCAL                                                        

H O T Ă R Â R E A  NR. 179 /2008* 
pentru modificarea art. 1 din  H.C.L. nr. 53/2007  privind  aprobarea Studiului de 

Fezabilitate  ,,Bloc de locuinŃe sociale  42 apartamente  P +2 E ” pe 
str. Şteampurile Vechi în municipiul Brad” 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad 
prin care se propune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 53/2007 privind  aprobarea 
Studiului de Fezabilitate ,,Bloc de locuinŃe sociale 42 apartamente  P +2 E de pe str. 
Şteampurile Vechi  în  municipiul  Brad” în sensul redimensionării  apartamentelor şi 
reducerii acestora de la 42 apartamente la un număr de 36 apartamente.  
 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale 
cu modificările ulterioare şi a OUG. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele 
retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare.  

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 4 lit. ,,d” şi 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. I - Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L. nr. 53/2007 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii ,,Bloc de locuinŃe sociale 42 
apartamente P +2E,  de pe str. Şteampurile Vechi în municipiul Brad” care va avea 
următorul conŃinut : 

 „Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Bloc de 
locuinŃe sociale 36 apartamente P+2E”  de pe str. Şteampurile Vechi din municipiul 
Brad conform Proiectului nr. 8151/2008 întocmit de Institutul de Proiectare Hunedoara 
- Deva conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. II -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Viceprimarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate  
-    Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii 

   BRAD, 09.12.2008   
 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
  Chiş Alexandra                        Contrasemnează 
             SECRETAR  
                     Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier absent  motivat (  Podaru Vasile)                                                                        


