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

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile 

şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Brad 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 111/165/14.09.2017 a  

Primarului Municipiului Brad prin care se propune prelungirea valabilităţii contractelor 

de închiriere pentru spaţiile comerciale şi terenurile aparţinând domeniului public şi 

privat al Municipiului Brad până la data de 31.12.2018;  

 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. 2 lit.,,c”, alin. 5 lit.,,b” şi art. 45 alin. 3 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 prelungirea contractelor de închiriere până la data de 

31.12.2018, pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Brad, deţinute de persoane fizice şi juridice prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 

3  şi deţin autorizaţii de funcţionare pentru spaţiile închiriate.  

Art. 2.  - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroului 

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.  

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat. 
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                                            E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

 privind  prelungirea contractelor de închiriere 

 pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Brad  

 

   

  

Municipiul Brad are încheiate la ora actuală contracte de închiriere pentru spaţiile 

şi terenurile  aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad  cu un număr de 

89 agenţi economici care deţin contracte de închiriere pe spaţiile şi terenurile aparţinând 

domeniului public şi privat al Municipiului Brad, precum şi un număr de 143 contracte de 

închiriere cu  persoane fizice. 

Valabilitatea acestor contracte de închiriere încetează la data de 31.12.2017, 

existând posibilitatea prelungirii acestora anual, cu condiţia respectării clauzelor 

contractuale. 

Ţinând cont de aceste aspecte propun prelungirea  contractelor menţionate mai sus 

pentru o perioadă de încă un an, respectiv  pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, 

condiţionat de achitarea la zi a chiriei datorate.  

 Propun, de asemenea,  prelungirea pentru aceeaşi perioadă şi a contractelor de 

închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din cadrul 

Dispensarului Policlinic din Municipiul Brad în care se găsesc amenajate cabinetele 

medicale deţinute de către medicii de familie şi de către medicii specialişti. 

 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

                

 

            P R I M A R 

                                                     Florin Cazacu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


