
 

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

  H O T Ă R Â R E A  NR. 173/2011* 
 privind atribuirea denumirii ,,PIAłA AURULUI” 

 zonei situată  între str. Republicii  şi Şcoala Generală 
,,HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN” din  municipiul Brad  

 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune atribuirea denumirii ,,PIAłA AURULUI” zonei situată între str. Republicii şi Şcoala 
Generală ,,HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN” din  municipiul Brad. 
 łinând cont de Referatul nr.12381/26.09.2011 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi 
investiŃii din cadrul Primăriei municipiului Brad precum şi Avizul favorabil nr. 4/16.112011 al Comisiei 
judeŃene de atribuire de denumiri  a judeŃului Hunedoara.  

 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 art.2, art.5 alin.2 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003 cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi a prevederilor Ordinului nr.564/2008 a ministrului internelor şi reformei administrative pentru 
aprobarea Regulamentului de funcŃionare a comisiei de atribuire de denumiri judeŃene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 1 şi alin. 5 lit.,,d” 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  atribuie denumirea ,,PIAłA AURULUI” zonei situată  între str. Republicii  

şi Şcoala Generală ,,HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN” din  municipiul Brad, fără afectarea adreselor 
imobilelor existente în zonă. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad     

  -    Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul Primăriei Brad 
 
 
BRAD, 27.12.2011 
 
 
           PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ                             
            Ştefan Bogdan Mihai                                     SECRETAR 
                                                                       Galea Mirela 
 
 
  
 * sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    


