
           R OM Â N I A                                                              
 JUDEłUL HUNEDOARA                    
   MUNICIPIUL BRAD                                           
   CONSILIUL LOCAL       
        

H O T Ă R Â R E A  NR.116/2009* 
privind  modificarea  tarifelor de bază pe mp. pentru spaŃiile cu 

altă destinaŃie decât  aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând 
domeniului public şi privat al municipiului Brad 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad 
prin care se propune modificarea pentru anul 2010 a tarifelor de bază pe mp. pentru 
spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând 
domeniului public şi privat al municipiului Brad în funcŃie de indicele de inflaŃie dat 
de către DirecŃia  de Statistică a judeŃului Hunedoara în luna septembrie 2009.   
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Brad. 
  În conformitate cu  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  a  Buletinului Statistic de 
la DirecŃia de Statistică Hunedoara pe luna septembrie 2009, cu indicii preŃurilor de 
consum. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
     Art. 1 -  Se aprobă  începând cu data de 01.01.2010, modificarea tarifelor de 
bază pe mp. pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă, precum şi pentru 
terenurile aparŃinând  domeniului public şi privat, cu indicele de inflaŃie de 110,17 
conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Începând cu data de 01.01.2010 se aprobă modificarea chiriilor şi 
redevenŃelor  existente cu indicele de inflaŃie de 110,17. 
 Art.  3 - Cu data de 01.01.2010 se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local 
nr. 148/2008.  
 Art. 4  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad 

   BRAD, 28.10.2009  
                                                                                                                             
   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                               
                                                                       SECRETAR  
                                      Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                

 


