
 

          R O M Â N I A                  
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    MUNICIPIUL BRAD                       
    CONSILIUL LOCAL        
                          

H O T Ă R Â R E A  NR. 64/2011* 
 privind punerea la dispoziŃia investitorului pe perioada derulării proiectului  

,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Hunedoara”  
a amplasamentelor pentru  realizarea investiŃiei în municipiul Brad 

 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune punerea la dispoziŃia investitorului pe perioada derulării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Hunedoara” a unor amplasamente(străzi) pentru  realizarea 
investiŃiei  în municipiul 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 nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” , alin. 5 lit.,,b” 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 punerea la dispoziŃia investitorului pe perioada derulării proiectului 
,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Hunedoara” a unor amplasamente 
(străzi) pentru realizarea investiŃiei  în municipiul Brad, prevăzute în Anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
   Art. 2 – Obiectivele de investiŃii aferente proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeŃul Hunedoara”, se vor realiza pe amplasamentele (străzile) predate 
investitorului, care fac parte din domeniul public al municipiului Brad.   
     Art. 3 – Punerea la dispoziŃie a amplasamentelor (străzilor) prevăzute în Anexă, se va face pe 
baza unui proces verbal încheiat între investitorul obiectivului de investiŃii şi primarul municipiului 
Brad. 
      Art. 4 – Se împuterniceşte primarul municipiului Brad pentru semnarea procesului verbal de 
predare a amplasamentelor (străzilor). 
     Art.  5– Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
-  Primarului municipiului Brad  
-  Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad   

   -  SC APAPROD SA DEVA 
   
BRAD,  28.04.2011  
 
     

             PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                              
                         SECRETAR 
                    Radovici Teofil Emilian                  Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin)   


