
 

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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                              SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                             Carmen - Irina Bora                

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 148/164/15.11.2017 

 

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

 privind închirierea prin licitaţie publică a  unui spaţiu  în suprafață de 36 mp.  situat în  

Municipiului Brad, strada Cuza Vodă, nr. 6, județul Hunedoara 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 147/165/15.11.2017 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune închirierea prin licitaţie publică a  unui spaţiu  în suprafață de 36 mp.  situat în  

Municipiului Brad, strada Cuza Vodă, nr. 6, județul Hunedoara în vederea amenajării unui depozit 

pentru materiale de curățenie;  

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

publică , actualizată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,a”, art. 45 alin.3 ş i art. 123 din Legea 

administraţ iei publice locale nr. 215 /2001, republicată , cu modifică rile ş i completă rile 

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

precum ş i ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţ a decizională  în administraţ ia publică , 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a  unui spaţiu  în suprafață de 36 mp.  situat 

în  Municipiului Brad, strada Cuza Vodă, nr. 6, județul Hunedoara în vederea amenajării unui depozit 

pentru materiale de curățenie;  

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

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

 Art. 3. – Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei de 5,60 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. 147/165/15.11.2017 

 

 

 

 

 

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

 privind închirierea prin licitaţie publică a  unui spaţiu  în suprafață de 36 mp.  

situat în  Municipiului Brad, strada Cuza Vodă, nr. 6, județul Hunedoara 

 

 

 

 

 

 Spațiul cu destinația de magazie situat în curtea imobilului „foste băi populare” din 

Municipiul Brad, strada Cuza Vodă, nr.6, județul Hunedoara este disponibil din anul 

2015 în urma predării acestuia de către fostul chiriaș, S.C. ARICONS HOLDING S.R.L. 

 Spațiul în suprafață de 36,00 mp. este proprietatea privată a Municipiului Brad și în 

prezent este liber de sarcini și este parte din spațiul de 100 mp. care a făcut obiectul 

închirierii către fostul chiriaș, cu aceeași destinație de depozit de materiale. 

 Întrucât există solicitări în scopul amenajării unui depozit pentru materiale de 

curățenie,  propun închirierea prin licitaţie publică a  unui spaţiu  în suprafață de 36 mp.  

situat în  Municipiului Brad, strada Cuza Vodă, nr. 6, județul Hunedoara  cu un preţ de 

pornire al licitaţiei de 5,60 lei/mp./lună, conform prevederilor  H.C.L. nr. 157/2016 

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 2017, Anexa nr.2, poziţia 11 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 susţ inerea propunerii mele prevederile art. 14 din  Legea nr. 

213/1998 privind  bunurile proprietate publică , actualizată , cu modifică rile ş i 

completă rile ulterioare, ale art. 36 alin. 5 lit. ,,a”, art. 45 alin. 3 ş i ale art. 123 din 

Legea administraţ iei publice locale nr. 215 /2001, republicată , cu modifică rile 

ş i completă rile ulterioare. 

 

 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 



 

 
 


