
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă  R Â R E A NR.  84/2015
privind aprobarea distanţelor minime de siguranţă la foc a  Halei Pieţei

Agro - Alimentare Brad faţă de clădirile învecinate

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care

se propune aprobarea  distanţelor minime de siguranţă la foc a Halei Pieţei   Agro - Alimentare
Brad faţă de clădirile învecinate;

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 Ordinului  nr. 27/N/07.04/1999 al Ministrului Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118
-99.

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 1  şi art. 45 alin. 1  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, pe proprie răspundere, distanţele minime de siguranţă la foc a Halei
Pieţei  Agro - Alimentare Brad faţă de clădirile învecinate, după cum urmează;

- la sud: 9,10 -19,95 m faţă de spaţiile comerciale;
- la nord : 5,81 m faţă de spaţiile comerciale şi grupul sanitar;
- la est: 35 m faţă de clădirea administraţiei pieţei;
- la vest: 64,76 m faţă de blocul de locuinţe nr. 32.

Art. 2. – În  scopul aplicării prevederilor  art. 1 se vor adopta măsuri de protecţie
compensatorii pe care proiectantul le va stabili prin proiect şi scenariul de siguranţă la foc.

Art.  3. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului Investiţii;
- Biroului Individual de Arhitectură „Mihai Radu Mihai” Deva.

Brad, 24.06.2015
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR
Angela Suciu Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  8 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


