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

H O T Ă R Â R E A NR.38/2012

privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 14 sc. 1
din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad
fostei chiriaşe Mocioiu Felicia Voichiţa
Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se
propune aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr.14 din blocul 60, sc. 1 de pe str. Aleea Patriei
din municipiul Brad, fostei chiriaşe Mocioiu Felicia Voichiţa al cărei contract de închiriere a încetat de
drept, prezentând un Grafic de eşalonare al sumelor restante faţă de Asociaţia de proprietari nr. 6 Brad şi
un grafic de eşalonare faţă de SC ACVACALOR SA – IN INSOLVENŢĂ.
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 Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările
ulterioare, a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
şi a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 17 şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă o nouă repartiţie pentru apartamentul nr. 14 din blocul 60, sc. 1 de pe str.
Aleea Patriei din municipiul Brad doamnei Mocioiu Felicia Voichiţa, fostă chiriaşă, al cărei contract de
închiriere a încetat de drept.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
- Primarului municipiului Brad,
- Biroului administrarea domeniului public şi privat – Primăria Brad
- Asociaţiei de proprietari nr. 6 Brad
- doamnei Mocioiu Felicia Voichiţa
BRAD, 29.03.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Manea Iosif

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat (Chiş Alexandra)
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