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H O T Ă R Â R E A  NR. 163/2008* 
 privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe  de 12 mp. de 

teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din domeniul privat al  
municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc  

  
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 
închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 12 mp. de teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 
făcând parte din domeniul privat al municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc pentru 
desfăşurarea unor activităŃi comerciale.   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia.  

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit ,,a” art. 45 şi art. 123 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – Se aprobă închirierea prin licitaŃie publică  a unei suprafeŃe  de 12 mp. de teren situat în 

Brad str. Avram Iancu nr. 6 din domeniul privat al municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc 
pentru desfăşurarea unor activităŃi comerciale.    
 Art. 2 – Se aprobă Caietul de sarcini privind organizarea licitaŃiei publice pentru închirierea 
terenului în suprafaŃă  de 12 mp. situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din domeniul privat al municipiului 
Brad în vederea amplasării unui chioşc pentru desfăşurarea unor activităŃi comerciale, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Se aprobă preŃul de pornire a licitaŃiei de 7,30 lei/mp/lună. 
 Art. 4  - Se aprobă comisia de licitaŃie în următoarea componenŃă: 
 Preşedinte – ing. Circo Aurel  - viceprimar 
 Secretar    -  ing. Lăzărescu Cristina - consilier patrimoniu 
 Membri     - ec. Petrean Gabriela - şef Serviciu financiar 
       -  jr. Zaharie Nicoleta        - consilier juridic 
       -  Manea Iosif     - consilier municipal   
  Art. 5 -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 

   
BRAD,  28.10.2008 
 

          
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
 Circo Aurel Vasile              Contrasemnează 
             SECRETAR  
                     Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru” , 1 absent motivat ( Radovici Teofil Emilian) 

 


