ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 114/2017
privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C Consulting a două spații
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 115/164/15.09.2017 și EXPUNEREA DE MOTIVE nr.
114/165/15.09.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C
Consulting a două spaţii;
Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 121/526/21.09.2017, respectiv al Compartimentului
Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv: raportul
nr. 90/167/27.09.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 70/168/27.09.2017 al comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură; raportul nr.91/169/27.09.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement; raportul nr. 97/170/25.09.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr.91/171/25.09.2017 al comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.4 din Constituţia României, republicată şi ale art. 874
din Noul Cod Civil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit.,,c”, alin.6 lit. a pct. 16 şi pct.19, 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, precum şi
ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C Consulting a unui spaţiu în suprafaţă de 96,39 mp,
compus din: sală S– 66 mp; magazie S - 18,38 mp şi baie S – 11,90 mp, situat în Brad, strada Aleea Patriei, etaj I, în scopul
înfiinţării unui Punct de lucru;
Art. 2. – Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C Consulting a unui spaţiu în suprafaţă de 100,71 mp,
compus din: bucătărie S– 6,06 mp; sală mese S - 9,55 mp ; magazie S-3,35mp; hol S-8,97 mp; birou S-8,23mp; sală creșă S51,91 mp; spălător S-9,11 mp; WC S-3,53 mp, situat în Brad, strada Aleea Patriei, etaj I, în scopul înfiinţării unui cabinet
medical și a unui cabinet de asistență socială și servicii de antreprenoriat;
Art. 3. – Darea în folosinţă gratuită se va face prin încheierea unui Contract de comodat cu o perioadă de
valabilitate de 10 ani, începând cu data de 01.10.2017.
Art. 4. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, pentru a semna Contractul de
comodat.
Art. 5. - La expirarea termenului prevăzut la articolul 2, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin încheierea unui
Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
Art. 6. - Cheltuielile pentru amenajări şi utilităţi vor fi suportate de către Asociaţiei L&C Consulting a unui spaţiu în
scopul stabilirii sediului.
Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 74/2016.
Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat.
Art. 9. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat ;
- Asociaţiei L&C Consulting.
Brad, 28.09.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorin Sorin David

cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”,
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