
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 71/239/18.05.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2014 privind aprobarea

Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „REPARAŢIE CAPITALĂ
LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD” modificată prin H.C.L. nr.

66/2015, H.C.L. nr. 97/2015 şi prin H.C.L. nr. 147/2015

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr. 64/210/06.05.2016
a Primarului Municipiului Brad în care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
154/2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
„REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”
modificată prin H.C.L. nr. 66/2015, H.C.L. nr. 97/2015 şi prin H.C.L. nr. 147/2015.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de prevederile
legale în materie şi anume:

-Secţiunea a 3-a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

-art. 5 din Anexa 4 la H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;

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

-art. 36 alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea  administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de Domnul Primar
se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 18.05.2016

Compartiment Juridic
c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana



MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 69/239/18.05.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
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

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive a Primarului
Municipiului Brad în care se propune 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.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de prevederile
legale în materie şi anume:

-art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;

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

-art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea  administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de Domnul Primar
se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 18.05.2016

Compartiment Juridic
c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana



MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 70/239/18.05.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2015 privind modificarea H.C.L. nr.

98/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală la clădirea
cinematograf Zarandul Brad”, Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul

Hunedoara

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive a Primarului
Municipiului Brad în care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2015 privind
modificarea H.C.L. nr. 98/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală la clădirea
cinematograf Zarandul Brad”, Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de prevederile
legale în materie şi anume:

-art. 41 lit. a) şi art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 4 din Anexa 3 la O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." -
S.A.;

-Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;

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

-art. 36 alin. (9), art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de Domnul Primar
se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 18.05.2016

Compartiment Juridic
c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana



MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 68 /239/18.05.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume pentru sarbatorirea Zilei de 1 Iunie 2016 –

Ziua Internaţională a Copilului

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr. 66/210/06.05.2016
a Primarului Municipiului Brad în care se propune alocarea unei sume pentru sarbatorirea Zilei de 1
Iunie 2016 – Ziua Internaţională a Copilului.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de prevederile
legale în materie şi anume:

-art. III alin. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere
a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;

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

-art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea  administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de Domnul Primar
se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 18.05.2016

Compartiment Juridic
c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana


