ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 158/2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2018 privind
concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp., situat
în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui
service auto
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 167/210/21.11.2018 și
EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 166/211/21.11.2018 a Primarului Municipiului Brad
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.100/2018 privind
concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp. situat în
municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service
auto;
Ținând cont de raportul
compartimentului
de specialitate nr.
169/229/22.11.2018, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Brad;
Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 107/263/28.11.2018 al comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 136/266/27.11.2018 al comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenilor și raportul nr. 101/267/27.11.2018 al comisiei pentru
administrarea domeniului public și privat;
În conformitate cu prevederile art. 13 alin.2 și 3, art. 22 şi ale Anexei nr. 2 din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.61 din Anexa la Ordinul nr. 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată, ale H.G.
nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale O. U. G. nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale
art. 28 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată şi ale art.15
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a şi art. 45 alin. 3 şi art. 123
alin. 2 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. I. Articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2018 se modifică și va
avea următorul conținut:
„Art. 5. – Se aprobă RAPORTUL DE EVALUARE nr. 61/18.10.2018 privind
opinarea valorii redevenţei pentru proprietatea imobiliară: teren intravilan categoria
altele – grădină, în suprafaţă de 150 mp., liber de sarcini şi de construcţii, situat în
satul Ruda Brad, sat aparținător municipiului Brad, județul Hunedoara, aflat în
domeniul public al Municipiului Brad, întocmit de către expert evaluator autorizat
UNEAR, Varga Dorel, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre”.
Art. II. - Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.100/2018 rămân
neschimbate.
Art. III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Art. IV. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Compartimentului Resurse Umane;
- persoanelor desemnate la articolele 8 și 9 din H.C.L. nr. 100/2018.

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

