
 

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

H O T Ă R Â R E A  NR.96/2011* 
 privind  aprobarea emiterii Acordului prealabil  şi a AutorizaŃiei de amplasare 

în zona drumului public DN 76 (E79) a lucrărilor „Construire împrejmuire depozit 
materiale de construcŃii, căi de acces, parcare, branşament electric, branşament apă, fosă 

septică” 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin 
care se propune aprobarea Acordului prealabil  şi a AutorizaŃiei de amplasare în zona 
drumului public DN 76 (E79) a lucrărilor „Construire împrejmuire depozit materiale de 
construcŃii, căi de acces, parcare, branşament electric, branşament apă, fosă septică” 
pentru SC DENIZERAL SRL Brad – administrator Mariş Adrian Horia. 

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. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,c”, 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 emiterea  Acordului prealabil  şi a AutorizaŃiei de amplasare în 

zona drumului public DN 76 (E79) a lucrărilor „Construire împrejmuire depozit materiale 
de construcŃii, căi de acces, parcare, branşament electric, branşament apă, fosă septică” 
pentru SC DENIZERAL SRL Brad – administrator Mariş Adrian Horia. 
          Art. 2  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 

           -   Compartimentul patrimoniu   Primăria Brad  
 -    Biroul urbanism, amenajarea teritoriului Primăria Brad 
 -    SC  DENIZERAL  SRL Brad 
    BRAD, 28.07.2011                                                                                

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                              
                         SECRETAR 
             Sim Mihaela Dorina Marcela                                                            Epure Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier absent motivat (Circo Aurel Vasile)           


