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H O T Ă R Â R E A  NR. 35/2021 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2007 privind constituirea Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism 

 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;     

         Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 42/11830/25.03.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 42/11829/25.03.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2007 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 89/2014 și respectiv H.C.L.  nr. 92/2016; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 37/11853/25.03.2021,  respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 10/14686/25.03.2021 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, 

protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul nr. 

33/14688/25.03.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;  

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de 

construcție, republicată cu modificările și completările ulterioare,  

ale art. 37  alin.1, alin. 11 și alin. 12 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. e și ale art. 196 alin.1 lit. a  

din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale 

art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art. I. – Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2007 se modifică, noua componență a Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism fiind prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. II.- Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2007 rămân neschimbate. 

 Art. III. – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte Biroul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Investiţii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art.  IV. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 89/2014 și 

respectiv ale H.C.L. nr. 92/2016. 



 Art. V.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art. VI. – Prezenta se comunică:  

   - Prefectului Judeţului Hunedoara;  

   - Primarului Municipiului Brad;  

   - Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii;    

   - membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

 

 

 

 

 

 

Brad, 25.03.2021  

  

 

      

                           

                                                           

                          Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL  

                            Adina Beciu                                                    Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”      


