
 

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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                              SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   Mihaela David                   

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 111/211/02.08.2016 

 

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

 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren situat 

în Brad,  pe strada Libertăţii – în zona Parcului 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 106/210/02.08.2016 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren situat în Brad pe 

strada Libertăţii – în zona Parcului,  în scopul amplasării unei fântâni publice de apă;  

În  conformitate cu prevederile art. 14 din  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,a”, art. 45 alin.3 şi art. 123 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 închirierea  prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 2 mp. teren situat în 

Brad,  pe strada Libertăţii – în zona Parcului,  în scopul amplasării unei fântâni publice de apă;  

 Art. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini  pentru închirierea  prin licitaţie publică  a imobilului - 

teren  identificat la  art.1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. – Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei de 4,60 lei/mp/lună. 

Art. 4. -  Se constituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: –  Podaru Vasile                            - Viceprimar; 

            Secretar:     -   Lăzărescu Cristina                    - Şef Birou  A.D.P.P.; 

 Membri:     -   Petrean Gabriela Octavia    - Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe 

                                                                                         şi Impozite Locale; 

         -   Zaharie Nicoleta  Liliana           - consilier juridic – Compartimentul Juridic; 

         -   ______________                - consilier local. 

 Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat. 
 Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

  Art. 7. - 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. 

 

 

Iniţiator: 

PRIMAR 

FLORIN CAZACU 

 

 

 

 

 



 

     R O M Â N I A                                                               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

   MUNICIPIUL BRAD  

         P R I M A R 

Nr. 106/210/02.08.2016 
 

 

 

 

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

 pentru  închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren situat 

în Brad,  pe strada Libertăţii – în zona Parcului 

 

 

 

Urmare cererii înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

20.506/11.07.2016 pentru închirierea unei suprafeţe de 2 mp. teren pentru  o perioadă de 

minim  2 ani  în vederea amplasării  unei fântâni publice de apă, Căsuţa cu apă 

Aquastrop, care filtrează apa de reţea, o răceşte şi o carbonizează, oferind populaţiei la 

doar 0,5 lei/2 litri apă plată rece şi sifon,  în zone publice din Municipiul Brad s-a 

identificat un teren în suprafaţă de 2 mp. pe str. Libertăţii - în zona parcului. 

Menţionez că la acea locaţie există posibilitatea racordării la utilităţi (apă, canal, 

energie electrică)  acestea urmând a fi  realizate de către chiriaş pe cheltuială proprie. 

 Astfel propun închirierea prin licitaţie publică a imobilului - teren identificat mai 

sus,  cu un preţ de pornire al licitaţiei de 4,60 lei/mp./lună, conform prevederilor  H.C.L. 

nr. 125/2015 privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Brad, pentru anul 2016, Anexa nr.2, poziţia 8 precum şi aprobarea Caietului 

de sarcini şi a componenţei comisiei de licitaţie.  

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. 14 din  Legea nr. 213/1998 

privind  bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 36 alin. 5 lit. ,,a”, art. 45 alin. 3 şi ale art. 123 din Legea administraţiei 

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

 

 

 

 
 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 
 

 


