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

H O T Ă R Â R E A  NR.6/2011* 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 122/2004 

privind înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor de organizare 
a adunărilor publice din municipiul Brad 

   
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad 
prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 122/2004 privind 
înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din 
municipiul Brad, în sensul înlocuirii domnului Zeriu Gheorghe cu domnul comisar de 
PoliŃie Stehan Leonardo Valer, ca urmare a adresei nr. 180505/2010 a PoliŃiei 
municipiului 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 art. 8 din Legea  nr. 60/1991 privind organizarea 
şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 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 modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 122/2004 privind 
înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din 
municipiul Brad, în sensul înlocuirii domnului Zeriu Gheorghe cu domnul Stehan 
Leonardo Valer, astfel încât comisia va avea următoarea componenŃă: 
  Cazacu Florin – primarul municipiului Brad 
 Epure Agnes – secretarul municipiului Brad 
 Stehan Leonardo Valer – comisar PoliŃia municipiului Brad 
 Butaş Sorin – comandantul secŃiei de Jandarmi OP Deva 
 Art. 2 - La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 
Consiliului local nr. 122/2004. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 

   -    membrilor comisiei 
        BRAD,  31.01.2011   
         PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   

                                                                              SECRETAR     
Podaru Vasile                                       

                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”, 2 consilieri  absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) 

 


