
        R  O  M  Â  N  I  A                                                                  
 JUDEłUL HUNEDOARA                                                                       
    MUNICIPIUL BRAD                                            
    CONSILIUL LOCAL   
        
             
          H O T Ă R Â R E A  NR. 24/2010* 

pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  
întocmirea documentaŃiei  PUZ ,,Schimbare de destinaŃie din garaj 

în spaŃiu comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 2 parter 
 
 

  Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE  MOTIVE a Primarului municipiului Brad prin care 
propune aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei  PUZ 
,,Schimbare de destinaŃie din garaj în spaŃiu comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 2 parter, 
beneficiar BocăeŃ Virgil cu domiciliul în Brad str. Vânătorilor bloc 2 sc. 2 ap. 7, în vederea emiterii 
Certificatului de urbanism, întrucât în Planul Urbanistic General al municipiului Brad amplasamentul 
pe care se propune realizarea construcŃiilor se află în intravilanul municipiului Brad, UTR 4 zonă  de 
locuit cu regim de înălŃime P – P + 4 E. 

łinând 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 art. 32 alin. 1 lit.,,b” din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,c”  şi art. 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. 1 – Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei  
PUZ ,,Schimbare de destinaŃie din garaj în spaŃiu comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 2 parter, 
beneficiar BocăeŃ Virgil cu domiciliul în Brad str. Vânătorilor bloc 2 sc. 2 ap. 7, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Biroul urbanism, amenajarea teritoriului 
- BocăeŃ Virgil 

 
    BRAD, 26.02.2010                                                                                                        
                      
                  
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”,    1 consilier decedat (Costina Ionel Zeno) 


