
          R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL           

                                                H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 68/2017   

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 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.66/164/17.05.2017 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 65/165/17.05.2017 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 specialitate nr. 71/526/18.05.2017, respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere raportul nr. 60/170/22.05.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;   

   În conformitate cu prevederile art.35 alin. 1, art.54 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu modificările și completările 

ulterioare şi ale art.22 alin. 2 şi 3, art. 58 alin. 1 alin.2 și alin.3 din H.G.R. nr. 1588/2007 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

  În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. ,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 14, art. 45 alin. 1 şi ale art.49 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se numeşte domnul consilier local Mureș Mihai pentru a face parte din Comisia de 

atestare în vederea obţinerii atestatului de ,,administrator imobile”. 

Art. 2. – Se numeşte domnul consilier local Poenaru Vasile pentru a face parte din Comisia de 

contestaţii  în vederea obţinerii atestatului de ,,administrator imobile”.  

            Art. 3. - Compartimentul sprijin asociaţii de proprietari va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 Art.  4.  – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 135/2013. 

 Art. 5. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.                
             Art. 6. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Județul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad 

- Compartimentului  Sprijin Asociaţii de Proprietari; 

- Compartimentului Resurse umane; 

   - Domnului consilier local Mureș Mihai; 

  - Domnului consilier local Poenaru Vasile. 

  
  Brad, 25.05.2017   

                                                                                                                    Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Viorel Curtean                                                                              Mihaela David 
 

cvorumul  necesar: 9  voturi 
sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru”, art. 1 și art. 2 adoptate prin vot secret 


