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

  
 
                   H O T Ă R Â R E A  NR. 71/2010* 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Ansamblu de locuinŃe 
pentru tineri P + 4 E, spaŃii verzi, teren de sport, sistematizare pe  

verticală” în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara  
 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad prin care se 

propune aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Ansamblu de locuinŃe pentru tineri P + 4 E, spaŃii verzi, 
teren de sport, sistematizare pe verticală” în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara în cartierul Micro 1. 

łinând 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  HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al 
documentaŃiei tehnico economice aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de investiŃii, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,b” , 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.1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate ,,Ansamblu de locuinŃe pentru tineri P + 4 E, spaŃii 
verzi, teren de sport, sistematizare pe verticală” în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara,  conform 
proiectului nr. 35/2010 elaborat de Biroul individual de arhitectură Borca Vlad Dumitru din Deva, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.2 -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi InvestiŃii din  cadrul Primăriei  Brad 
- Serviciului buget, finanŃe din cadrul Primăriei municipiului Brad 

 
 
 
    BRAD, 31.05.2010   
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* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  

 


