
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 127/2013
privind aprobarea înfiinţării unui Club al Pensionarilor din Municipiul Brad

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

propune  aprobarea înfiinţării unui Club al Pensionarilor din Municipiul 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 art. 36 alin. 2 lit. ,,d”,  alin. (6)  lit. „a” pct. 2 şi  art.115, alin.1
lit.,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice – republicată şi a Ordonanţei nr. 2 /2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor - actualizată,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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  înfiinţarea unui Club al Pensionarilor din Municipiul Brad.
Art.2. – Clubul menţionat la art.1 îşi va desfăşura activitatea  în spaţiul din incinta Punctului

Termic  nr.9, situat în Brad,  str. Şoimilor, jud. Hunedoara.
Art.3 -  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Pensionarilor din

Municipiul Brad, jud. Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 – (1)- Stabileşte taxa de 1 leu/zi/persoană sau obţinerea unui abonament în valoare de 20

lei/lună/persoană.
   (2) - Sumele astfel colectate vor fi utilizate pentru achitarea utilităţilor.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Clubului Pensionarilor din Municipiul Brad
- Biroului pentru  administrarea domeniului public şi privat.

    BRAD, 28.11.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
         Leaha Ştefan Dorel SECRETAR

  Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  14 voturi ,,pentru”


