
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 127/2014
privind aprobarea  Regulamentului privind amenajarea,  întreţinerea şi exploatarea

locurilor de  parcare  amenajate pe domeniul public al Municipiului Brad

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

propune aprobarea  Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de
parcare amenajate pe domeniul public al Municipiului  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. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale O. G. nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobată  cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 3/2003, ale H.G. nr. 955/2004
pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O. G. nr. 71/2002 precum şi ale art. 30 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c şi d”, alin. 6 lit. ,,a” pct. 19 şi  ale art. 45 alin. 3
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 Regulamentul privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de

parcare amenajate pe domeniul public al Municipiului  Brad, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 şi art. 3 din  H.C.L.
nr. 190/2005 şi H.C.L. nr. 107/2013.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului  pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat .

Brad, 30.10.2014

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR

Mihai Mureş                                                                  Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  11 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 12  voturi „pentru”


