
        R O M Â N I A                                                    A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                       SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                  Carmen - Irina Bora 

    CONSILIUL LOCAL   

Nr. 14/210/01.02.2018 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului 

public al municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.14/211/01.02.2018 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Regulamentului privind ocuparea 

temporară a domeniului public al municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării 

de terase sezoniere; 

În conformitate cu prevederile art. 463 alin. 2, alin.3 şi alin.4, art. 465, art.466 şi 

art. 467 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 14, art. 15 şi art.16 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică,  cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare precum și ale art.2 alin2 , art.4  și art.8 alin.3  

din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b și lit. c, alin.9  şi art. 45 alin. 1 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. –  Se aprobă Regulamentul privind ocuparea temporară a domeniului public 

al municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

          Art.  4.  -  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului  Administrarea Domeniului Public și Privat. 

 

 
Inițiator: 

PRIMAR  

FLORIN CAZACU 

 
 

 



         R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL BRAD 

           P R I M A R 

Nr. 14/211/01.02.2018 

     
E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

privind  aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului 

public al municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere 
 

 Potrivit prevederilor art.36, alin.2 lit. c  din Legea 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare ”Consiliul local are 

atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului și hotărăște cu 

privire la modul de valorificare a acestuia”.  

 Întrucât aspectul urban al municipiului este responsabilitatea autorității locale se 

impune reglementarea acestui tip de activități pentru a disciplina ocuparea domeniului 

public  și a urmări respectarea cadrului legal specific. 

 Având în vedere că în ultimii ani au existat foarte multe solicitări pentru 

amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public al  Municipiului Brad, iar în unele 

cazuri acestea au fost amplasate fără a respecta suprafața aprobată, modul de delimitare și 

tipul mobilierului pentru amenajarea acesteia, se impune aprobarea unui Regulament 

privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Brad în vederea 

amplasării și funcționării de terase sezoniere. 

 Aprobarea și punerea în aplicare a acestui regulament va contribui la  

îmbunătățirea imaginii urbane a municipiului iar stabilirea condițiilor fizice și funcționale 

de amplasare  și amenajare a teraselor sezoniere pot influența favorabil sau nefavorabil 

interacțiunea socială, confortul și securitatea oamenilor, determinând astfel gradul de 

atractivitate a localității. 

 Prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2017 privind aprobarea 

tarifelor de bază pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe și pentru 

terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Brad, a fost aprobată și 

taxa pentru ocuparea domeniului public de către terasele sezoniere, pe zone comerciale 

astfel: pentru zona I – taxa de 17 lei/mp./lună; pentru zona II – taxa de 10 lei/mp./lună iar 

pentru zona III- taxa de 2 lei/mp./lună. 
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 463 alin. 2, alin.3 şi alin.4, art. 

465, art.466 şi art. 467 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, art. 15 şi art.16 din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică,  cu modificările şi completările ulterioare ale Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare precum și ale art.2 alin2 , art.4  și art.8 alin.3  

din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

           P R I M A R 

          Florin Cazacu   

 



 
 


