ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 157/2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Serviciului Public de Desfacere –Han Piață și Obor
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 160/210/15.11.2018 și
EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 159/211/15.11.2018 a Primarului Municipiului Brad
prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
127/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului
Public de Desfacere –Han Piață și Obor;
Ținând cont de raportul
compartimentului
de specialitate nr.
170/229/22.11.2018, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Brad;
Având în vedere raportul nr. 135/266/27.11.2018 al comisiei pentru administrație
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările si
completările ulterioare, art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul
IX „Impozite şi taxele locale”, art. 266 alin. 5, 6, şi 7 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală;
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c şi ale art. 45 alin.
2 lit. c 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. I. – Art. 8 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2016 se
completează după cum urmează:
„ Art. 8.
b) Suspendarea plății chiriei lunare, prevăzută în Contractul de închiriere pe
motiv de: calamitate naturală, probleme de sănătate, probleme personale se poate face
doar la cererea expresă a chiriașului, pentru 15 sau 30 zile consecutiv, o singură dată,
pe durata a 12 luni, și numai în cazul contractelor de închiriere încheiate pe cel puțin
12 luni, cerere care va fi aprobată de Proprietar. Pe perioada suspendării plății chiriei,
chiriașul este obligat să plătească, anticipat, taxa lunară de rezervare

de…lei/masă/lună, conform H.C.L…./2019 pentru suspendare de 15 zile sau de
…lei/masă/lună pentru suspendare de 30 zile.”
Art. II. - Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2016 rămân
neschimbate.
Art. III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte
Serviciul Public de Desfacere – Han Piață și Obor.
Art. IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. V. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Public de Desfacere –Han Piață și Obor.

Brad, 29.11.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIA MAGER

cvorumul necesar: 9
sistemul de vot: deschis;
număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”

Contrasemnează
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

