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

 privind atribuirea denumirii de „ARENA CENTENAR” terenului de sport cu gazon sintetic situat 

în Municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara 

 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 97/211/12.07.2018 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune atribuirea denumirii de „ARENA CENTENAR” terenului de sport cu gazon 

sintetic situat în Municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara;  

 În conformitate cu prevederile art. 2 lit. ,,d”, art. 3 alin. 1 şi art. 5 alin.1 din O.G. nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 564/2008 a ministrului internelor şi reformei 

administrative pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi alin. 5 lit. ,,d”, art. 45 alin. 1, art. 49 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările  ulterioare precum 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se atribuie denumirea de  „ARENA CENTENAR” terenului de sport cu gazon sintetic 

situat în municipiul Brad, strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara. 

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

Amenajarea Teritoriului, Investiţii din aparatul 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 pentru Administrarea Domeniului Public și Privat. 
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Iniţiator: 
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E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

privind atribuirea denumirii de „ARENA CENTENAR” terenului de sport cu gazon sintetic situat 

în Municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara 

 

 

 În anul 2015 s-a promovat  realizarea obiectivului de investiții „AMENAJARE TEREN DE 

SPORT CU GAZON SINTETIC ȘI ÎMPREJMUIRE – AMENAJARE TEREN DE SPORT ȘI 

MINIFOTBAL” care a avut  ca prim punct achiziția  terenului în suprafață de  3394 mp. situat în 

Cartierul MICRO 1 din Municipiul Brad. 

 Ulterior achiziționării lotului de teren necesar realizării obiectivului de investiții s-a întocmit 

documentația tehnică de către S.C. Ilcor Consulting S.R.L. Deva care a fost autorizată prin Autorizația de 

Construire nr. 69/23.12.2016.  

 În data de 27.06.2017 s-a procedat la recepția terenului de sport cu gazon sintetic și împrejmuire, 

fiind încheiat Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18055/27.06.2017, lucrare 

executată de S.C. AMD INFRA TRUST CONSTRUCT S.R.L. Deva. 

 Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare precum și ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului domeniului public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, terenul de 

sport cu gazon sintetic a fost inclus în domeniul public al Municipiului Brad. 

 În anul 2018, comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea 

statului național român realizată prin unirea provinciilor românești cu România. La început a fost unirea 

Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918)iar 

în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 

1918).  

 Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în anul 2018, la 100 de ani de la 

acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI. 

 Atribuirea denumirii de „ARENA CENTENAR” terenului de sport cu gazon sintetic situat în 

Municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara se face  prin hotărâre de consiliu 

local, potrivit 1 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea 

nr. 48/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Conform prevederilor art.3 alin.1 din O.G. nr. 63/2002 „Proiectele de hotărâri ale consiliilor 

judetene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente 

istorice, politice, culturale sau de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi 

adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana, 

respectiv a municipiului Bucureşti”. 

În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de 

hotărâre în  forma prezentată. 

 În susţinerea propunerii mele invoc prevederile art. 2 lit. ,,d”, art. 3 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din O.G. 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 564/2008 a ministrului Internelor şi Reformei 

Administrative pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

 

  

 

 

P R I M A R 
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