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

 H O T Ă R Â R E A  NR. 87/2012
privind desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a participa la Adunările săteşti în vederea alegerii

delegaţilor săteşti din cele patru sate aparţinătoare municipiului Brad

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului Municipiului Brad prin care se

propune desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a participa la Adunările săteşti în vederea alegerii
delegaţilor săteşti din cele patru sate aparţinătoare municipiului Brad.

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 nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1,  alin.9, art.49 alin.1 şi alin.2 şi art. 53 alin.2  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 desemnarea doamnei consilier local Răpcău Ancuţa Florentina şi a domnului
consilier local Incău Mircea pentru a participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului
sătesc din satul Mesteacăn.

Art.2 – Se aprobă desemnarea domnului consilier local Duşan Gheorghe Adrian şi a domnului
consilier local Mureş Mihai pentru a participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului
sătesc din satul Ruda Brad.

Art.3 – Se aprobă desemnarea domnului consilier local Ştefan Bogdan Mihai şi a doamnei
consilier local Suciu Angela pentru a participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului
sătesc din satul Valea  Brad.

Art.4 – Seaprobă desemnarea domnului consilier local Hărăguş Ioan şi a domnului consilier local
Podaru Vasile pentru a participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului  sătesc din satul
Ţărăţel.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică:
-  Instituţiei Prefectului Hunedoara
-  Primarului municipiului Brad
- doamnei consilier local Răpcău Ancuţa Florentina
- domnului consilier local Incău Mircea
- domnului consilier local Duşan Gheorghe Adrian
- domnului consilier local  Mureş Mihai
- domnului consilier local Ştefan Bogdan Mihai
- doamnei consilier local  Suciu Angela
- domnului consilier local Hărăguş Ioan
- domnului consilier local Podaru Vasile

            BRAD,  31.07.2012

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
Duşan Gheorghe Adrian SECRETAR

                                 Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  13 voturi ,,pentru” , 4 consilieri absenţi motivat (Adam Ionel Daniel, Circo Aurel Vasile, Leucian Cristian Serafim,

Jurj Ovidiu Nicolae)


