
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 29 /2015
privind  predarea către  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA  CINEMATOGRAF

„ZARANDUL” BRAD”

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

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice prin Compania Naţională de
Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”.

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale  de Investiţii „C.N.I.” S.A. şi a
adresei nr. 11957/22.01.2015 a S.C. „C.N.I.” S.A. Bucureşti;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului clădire cu teren
aferent, Cinematograf „Zarand”,  situat în municipiul Brad, str. Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara, aflat
în administrarea Consiliului Local Brad, în suprafaţă construită de 712 mp., şi teren aferent în suprafaţă de
1.062 mp.,  identificat prin C.F. nr. 62051 Brad, nr. topo. 62051-C1 şi nr. topo. 44/a, liber de orice sarcini, în
vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. a obiectivului de investiţii REPARAŢIE CAPITALĂ LA
CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”, conform Proiectului nr. 244/2014 elaborat de
S.C. TRIPEXPERT S.R.L. Deva şi aprobat prin H.C.L. nr. 154/2014.

Art. 2. – Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.

Art. 3. – Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local al Municipiului Brad pentru:
- lucrări de sistematizare pe verticală a amplasamentului;
- racorduri la reţelele de utilităţi publice (electrică, apă, canalizare, telecomunicaţii;
- întreţinerea şi exploatarea obiectivului pe durata funcţionării.

Art.  4. – Consiliul Local al Municipiului Brad se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de
teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

Art. 5. – Consiliul Local al Municipiului Brad se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a
obiectivului realizat, să menţină destinaţia  acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 6. – Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local al Municipiului Brad pentru alte cheltuieli
de servicii şi lucrări finanţate de către Municipiul Brad, în valoare de 10 mii lei inclusiv T.V.A..

Art. 7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii şi Serviciul Buget,
Finanţe, Contabilitate, taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului
Local nr. 14/2015.



Art. 9. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite, nr. 9,

bloc 107, parter şi mezanin, sector 5.

Brad, 23.03.2015
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Vasile Podaru Carmen-Irina Bora

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


