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H O T Ă R Â R E A  NR. 77/2011* 
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism 
din municipiul Brad 

 
 

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

aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi urbanism din municipiul Brad.   

Având în vedere AVIZUL nr.8/03.06.2011 al Comisiei tehnice de urbanism al 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 Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii, republicată şi a Ordinului M.D.R.T nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare 
şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism.  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit.,,c” 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  Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea de 
amenajare a teritoriului şi urbanism din municipiul Brad, conform Anexei care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad,  
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi investiŃii 

 
       

         BRAD, 29.06.2011 
 

         PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                              
                    SECRETAR 
           Sim Mihaela Dorina Marcela                           Epure Agnes            
              
 
 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru” , 2 absenŃi motivaŃi ( Podaru Vasile şi Radovici Teofil Emilian)     
              
       
 


