ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 131/2017

privind închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza – Vodă, nr. 6, etaj 1, jud.
Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist Român
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 120/164/22.09.2017 și
EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 119/165/22.09.2017 a Primarului Municipiului Brad
prin care se propune închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza – Vodă, nr. 6, etaj
1, jud. Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist Român;
Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 132/526/17.10.2017,
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. 102/167/25.10.2017 al comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 80/168/25.10.2017 al comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.102/169/25.10.2017 al
comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement; raportul nr. 111/170/23.10.2017 al comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
şi raportul nr. 105/171/23.10.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ;
În conformitate cu prevederile art.26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 13 şi art. 45 alin.
3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă , închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza – Vodă, nr. 6,
etaj 1, jud. Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist Român, condiționat de
menținerea calității de formațiune politică a acestuia.

Art. 2. – Partidul Ecologist Român – Filiala Brad, va executa pe cheltuială
proprie eventualele lucrări de reparații, reamenajare, conectare la utilități, fără pretenții
de despăgubire la încetare din orice cauză a locațiunii.

Art. 3. – Perioada de închiriere este de un an cu posibilitatea de prelungire prin
act adițional, în condițiile respectării clauzelor contractuale, iar cuantumul chiriei lunare
este de 19 mp. x 0,84 lei/mp./lună x 3,5 = 55,86 lei calculată în baza prevederilor O.G.
nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și HG nr.310/2007.
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul
Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat.

Brad, 26.10.2017
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