
              ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 114 /2014
privind darea în folosinţă gratuită  a bazei sportive din Brad, strada Morii, jud. Hunedoara,

Asociaţiei Sportive „METALUL CRIŞCIOR-BRAD”

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se propune

darea în folosinţă gratuită a bazei sportive din Brad, strada Morii, jud. Hunedoara,  Asociaţiei Sportive
„METALUL CRIŞCIOR-BRAD”;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36  alin.1, alin. 2 lit.,,c”, alin.6 lit. a  pct. 6,  art. 45 alin. 3,   art.115 alin.1
lit. b şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Sportive „METALUL CRIŞCIOR - BRAD” a

bazei sportive situate în Brad, str. Morii, jud. Hunedoara,   în suprafaţă totală  de 8984 mp. compusă din:
stadion (terenul de fotbal) - 7035 mp; tribune – 248 mp.; teren tenis – 620 mp; curte şi clădire – 715 mp;
magazie – 351 mp; bănci rezervă – 12 mp; tabelă  de marcaj – 3 mp.

Art.2 Baza sportivă prevăzută la art.1 este destinată activităţii Asociaţiei Sportive „METALUL
CRIŞCIOR - BRAD”.

Art. 3 Se interzice schimbarea destinaţiei bazei sportive.
Art.4 Beneficiarul dreptului de folosinţă va asigura întreţinerea corespunzătoare a bazei sportive şi

va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor pentru plata utilităţilor, încheind cu furnizorii acestora
contracte în nume propriu.

Art. 5 Predarea – primirea bazei sportive prevăzută la art. 1 se face pe bază de Protocol încheiat între
reprezentanţii Municipiului Brad şi reprezentanţii Asociaţiei Sportive „METALUL CRIŞCIOR - BRAD”.

Art. 6 Darea în folosinţă gratuită se va face prin încheierea unui Contract de comodat  cu o perioadă
de valabilitate de 5 ani, de la data semnării contractului.

Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, pentru a semna
Contractul de comodat.

Art.8 La expirarea termenului prevăzut la articolul 6, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat.

Art.10 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.
97/2010.

Art.11  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;

- Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat;



- Asociaţiei Sportive „METALUL CRIŞCIOR - BRAD” cu sediul în  Brad, str. Morii,
stadion Metalul Brad, jud. Hunedoara.

Brad, 29.09.2014

           Contrasemnează
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR
             Mihai Mureş                                                                  Carmen-Irina Bora

  cvorumul necesar:  11 voturi
  sistemul de vot: deschis
  număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru”


