
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL
Nr. 66/211/06.05.2016

P  R  O I  E  C  T D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 31/2016 privind închirierea

prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad
în vederea amenajării unor terase sezoniere

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.65/210/06.05.2016 a Primarului Municipiului

Brad prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 31/2016 privind închirierea
prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor
terase sezoniere, în sensul completării Anexei  nr.1 cu încă trei amplasamente în vederea amenajării
unor terase sezoniere;

În conformitate cu prevederile art. 14 şi art.15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,a” , art. 45 alin. 3 şi art. 123 alin.1 şi 2 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. I. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2016 privind închirierea prin
licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere, în sensul completării  Anexei nr. 1 cu încă trei amplasamente în vederea amenajării unor
terase sezoniere, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2016 rămân neschimbate.
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea Domeniului

Public şi Privat.
Art. IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. V. - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Membrilor comisiei constituită la art. 4 din H.C.L. nr. 31/2016.
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Nr.65/210/06.05.2016

E X P U N E R E  D E  M O T I V E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 32/2016

privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public
al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2016 s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică a 15
amplasamente - spaţii din domeniul public al Municipiului Brad - în vederea amenajării unor terase
sezoniere.

Urmare înregistrării la Primăria Municipiului Brad a solicitărilor de amenajare a unor terase
sezoniere: pe strada Independenţei – adiacent spaţiului deţinut în baza unui contract de închiriere de
către S.C. HARIPAN AGROPAN S.R.L. Brad – cu destinaţia bar, pe strada Liceului– adiacent spaţiului
deţinut în baza unui contract de închiriere de către S.C. KROMA S.R.L. Brad – cu destinaţia bar şi pe
strada Libertăţii – adiacent spaţiului deţinut în baza unui contract de închiriere de către S.C. REVITAL
S.R.L. Cluj Napoca.

În urma deplasării în teren s-a constatat că se pot  amenaja  terase sezoniere pe  amplasamentele
solicitate. Amplasamentele identificate se vor supune cerinţelor din Caietul de sarcini,  în sensul că
terasele  se vor amenaja cu mochetă de trafic intens şi  se vor delimita cu pomi ornamentali sau
ghivece de flori pentru a da un aspect cât mai plăcut spaţiului.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea prezentului proiect de hotărâre prevederile art. 14 şi art.15 din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
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