
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.  34 /2015
privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren

de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad,
situat pe strada Liceului

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

închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului
Brad, situat pe strada Liceului;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată,
cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,a”, art. 45 alin.3 şi art. 123 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 închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din
proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe strada Liceului.

Art. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini  pentru închirierea  prin licitaţie publică  a unei suprafeţei de
teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe strada Libertăţii, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei de 16 lei/mp/lună.
Art. 4. - Se constituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
Preşedinte: – ing. Circo Aurel Vasile - Viceprimar;
Membri: - ec. Petrean Gabriela - Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi

Impozite Locale;
- c.j. Zaharie Nicoleta - consilier juridic – Compartiment Juridic;
- Podaru Vasile - consilier local;

Secretar: - ing. Lăzărescu Cristina - Şef Birou  A.D.P.P.
Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă prevederile H.C.L. nr. 46/2014.

Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului  pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Membrilor comisiei constituite la art. 4.

Brad, 26.03.2015
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR
Vasile Podaru Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  11 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”, art.4 adoptat prin vot secret


