
R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL              

 

                                       H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 36/2017   
  privind darea în folosinţă gratuită Asociației Culturale ”Doina Crișului” Brad a unui spaţiu 

situat în Brad, strada  Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad 

      

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 40/164/23.03.2017și  EXPUNEREA DE 

MOTIVE  nr.40/165/23.03.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune darea în folosinţă 

gratuită Asociației Culturale ”Doina Crișului” Brad a unui spaţiu situat în Brad,  strada  Independenţei – 

clădire anexă - Casa de Cultură Brad; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 43/526/24.03.2017,  respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 27/167/29.03.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr.29/169/29.03.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 29/170/27.03.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr.  

27/171/27.03.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ;   

 În conformitate cu prevederile  art. 136 alin.4 din Constituţ ia României, republicată  ş i 

ale art. 874 din Noul Cod Civil republicat, actualizat; 

În temeiul prevederilor art. 36  alin.1, alin. 2 lit.,,c”, alin.6 lit. a  pct. 16 şi pct.19,  art. 45 alin. 3,  

art.115 alin.1 lit. b şi art. 124 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. 1.  –   Se aprobă  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 50,23 mp. situat în 

Brad str. Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad pentru a fi folosit ca sediu al următoarelor 

asociaţii: Asociaţia Profesională ,,Munţii Apuseni”, Fundaţia ,,Auraria-Barza Brad”, Asociaţia ,,Brad 

Mileniul 3”,  Clubul Sportiv,,Armata Aurul” Brad,  Asociaţia „Solidaritatea” Pensionarilor Brad –

Crişcior  și Asociația Culturală ”Doina Crișului” Brad – asociaţii fără scop lucrativ. 

Art. 2.   – Darea în folosinţă gratuită se va face prin încheierea unui Contract de comodat  cu o 

perioadă de valabilitate de 5 ani,  începând cu data semnării. 

Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, pentru a semna 

Contractul de comodat. 

Art. 4. - La expirarea termenului prevăzut la articolul 2, Contractul de comodat poate fi prelungit, 

prin încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor. 

Art.  5.  - Cheltuielile pentru utilităţi vor fi suportate de către asociaţiile susmenţionate. 

Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat.  

 Art. 7.  – Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Brad nr. 155/2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Art. 8.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art. 9. -   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

                  - Biroului Pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat ; 

   - Asociaţiei Profesionale Munţii Apuseni; 

   - Fundaţiei ,,Auraria - Barza Brad”;  

 - Asociaţiei ,,Brad Mileniul 3”;  

 - Clubului Sportiv,,Armata Aurul” Brad; 

            - Asociaţiei „Solidaritatea” Pensionarilor Brad – Crişcior; 

 - Asociației Culturale ”Doina Crișului” Brad. 

 

 
Brad, 30.03.2017        

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                               Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              SECRETAR 

                         Ionel   Circo                                                                               Mihaela David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 11  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 

 


