
 

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

             H O T Ă R Â R E A  NR.108/2011* 

privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 5 
 din blocul CX 24, etaj 1  de pe str. Vânătorilor din municipiul Brad 

    fostului chiriaş CoteaŃă Maricel 
 

             
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       

             Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 5 din blocul CX 24 etaj 1str.  Vânătorilor din 
municipiul Brad, fostului chiriaş al cărui contract de închiriere a fost reziliat prin sentinŃa civilă nr. 
18/2011 a Judecătoriei Brad, făcând dovada că şi-a achitat datoriile faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 5 
Brad şi faŃă de SC ACVACALOR SA BRAD. 

 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 Legii locuinŃei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Legii nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 
proprietari.   
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 17 şi art. 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 o nouă repartiŃie pentru apartamentul nr. 5 din blocul CX 24, etaj 1, de pe str. 

Vânătorilor din municipiul Brad domnului CoteaŃă Maricel, fostul chiriaş, al cărui contract de închiriere 
a expirat  prin sentinŃa civilă nr. 18/2001 a Judecătoriei Brad.  

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad,  
- Biroului  administrarea domeniului public şi privat 
- AsociaŃiei de proprietari nr. 5 Brad 

  - domnului CoteaŃă Maricel   
 
 
 

    BRAD, 31.08.2011   
                            

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                       CONTRASEMNEAZĂ                             
             Sim Mihaela Dorina Marcela          SECRETAR 
                                                                     Galea Mirela 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi motivaŃi ( Kiszely Fabius Tiberiu şi  Oprişa  Ioan Florin)   


