
 

 

 

         R O M Â N I A                                                                             

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                             

    MUNICIPIUL BRAD                      

    CONSILIUL LOCAL                              

              

              H O T Ă R Â R E A NR. 30/2013   
 privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în cabinet 

stomatologic şi crearea unei  alei de acces pe domeniul public” în Brad, str. Aleea Poştei  

Bloc 10 sc.4  parter ap. 57 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 ,,Schimbare destinaţie apartament în cabinet stomatologic 

şi crearea unei  alei de acces pe domeniul public” în Brad, str. Aleea Poştei  Bloc 10 sc.4  parter ap. 57 

judeţul Hunedoara, beneficiarii proiectului fiind Ghasemzadehnajafi Ali şi Ghasemzadehnajafi Ancuţa 

Nicoleta. 

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.12
5
  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               

,,Schimbare destinaţie apartament în cabinet stomatologic şi crearea unei  alei de acces pe domeniul 

public” în Brad, str. Aleea Poştei Bloc 10 sc.4  parter ap. 57 judeţul Hunedoara, conform Anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art. 2 – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în cabinet 

stomatologic şi crearea unei  alei de acces pe domeniul public” în Brad, str. Aleea Poştei Bloc 10 sc.4  

parter ap. 57 judeţul Hunedoara, conform Proiectului nr. 654/2012  întocmit de proiectant  de specialitate 

SC C& M GEPROTIM SRL, arh. Crîng Cornel, beneficiarii proiectului fiind  Ghasemzadehnajafi Ali şi 

Ghasemzadehnajafi Ancuţa Nicoleta, conform Anexei 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   

  -  Ghasemzadehnajafi Ali şi Ghasemzadehnajafi Ancuţa Nicoleta. 

 

BRAD,  28.03.2013        

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        Contrasemnează 

    Ienci Voicu Daniel         SECRETAR 

                                                                     Bora Carmen Irina 

 
*sistemul de vot : deschis 

cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru”                    


