
        R O M Â N I A                                                

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                  

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

     

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 107/2018 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 100/2018   privind 

concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de  150,00 mp., situat 

 în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara  în scopul 

 amenajării unui service auto 

       

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 109/210/10.08.2018 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE  nr. 108/211/10.08.2018 a Primarului Municipiului Brad prin care 

se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.100/2018 privind 

concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp. situat în municipiul 

Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto; 

 Ținând cont de adresa nr. 10302/10.08.2018 a serviciului fiscal municipal Brad, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 20237/10.08.2018; 

Ținând cont de raportul  compartimentului  de specialitate nr. 109/229/10.08.2018, 

respectiv al  Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

  În conformitate cu prevederile art. 13 alin.2 și 3, art. 22  şi ale Anexei nr. 2 din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 61 din Anexa la Ordinul  nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică, actualizată, ale art. 15 alin.3 lit. b din H.G. nr.168/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale  O. U. G. nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale  art. 28 din  Legea nr. 273/2006  

privind finanţele publice locale, actualizată şi ale art.15 din  Legea  nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, actualizată; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a şi art. 45 alin. 3 şi art. 123 

alin. 2 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. I. - Art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2018 privind concesionarea prin 

licitaţie publică a unui teren în suprafață de  150,00 mp. situat în municipiul Brad, sat Ruda 

Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto se modifică și va avea 

următorul conținut: 

„ Art.  8. – Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă: 

  Preşedinte:    -  Podaru  Vasile       -  Viceprimar Municipiul Brad; 

            Secretar:    - Lăzărescu Cristina – şef Birou pentru Administrarea Domeniului Public şi 

Privat;                                                      

             Membri:   -  Petrean Gabriela    - şef  Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi 

Impozite  Locale;    

                              -  Zaharie Nicoleta - Liliana  - consilier juridic în cadrul Compartimentului 

Juridic; 



      -  Curtean Viorel  -  consilier local; 

      -   Rișcuța Daniela  - reprezentant al serviciului fiscal municipal Brad . 

 Art. II. - Art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2018 privind concesionarea prin 

licitaţie publică a unui teren în suprafață de  150,00 mp. situat în municipiul Brad, sat Ruda 

Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto se modifică și va avea 

următorul conținut: 

„Art. 9. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor în următoarea 

componenţă: 

   Preşedinte:- Trifan Florina Elena – expert în cadrul Compartimentului pentru Achiziții 

Publice; 

  Secretar:  - Sicoe Claudia-Ionela  - inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 

Parcărilor; 

 

 

 

 Membri:  - Fodor Cristian - Ioan - inspector în cadrul Compartimentului Urbanism Amenajare 

Teritoriului; 

               -  Trifa Doreana Nicoleta - consilier juridic în cadrul  Compartimentului Juridic; 

    -  Manea Iosif  - consilier local 

              -   Borza Camelia   - reprezentant al serviciului fiscal municipal Brad. 

 Art. III.  – Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2018 privind 

concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de  150,00 mp. situat în municipiul 

Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto rămân 

neschimbate.  

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

Administrarea  Domeniului  Public  şi  Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

 Art.  V.   –   Prezenta hotărâre se comunică: 

    -  Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara; 

      -  Primarului Municipiului Brad; 

      -  Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

      -  Serviciului fiscal municipal Brad; 

      -  Compartimentului Resurse Umane; 

                            - persoanelor desemnate  la articolele I și II. 

 

 

 

 

       Brad, 10.08.2018 

 

 

 

 

                                                                                                        Contrasemnează 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     SECRETAR 

              MANEA IOSIF                                                       CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 11 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 11 voturi “pentru”                 



 


