
R O M Â N I A
JUDEŢUL  HUNEDOARA
  MUNICIPIUL BRAD
  CONSILIUL LOCAL

   H O T Ă R Â R E A NR.43/2013
privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad

str.  Victoriei nr. 1, jud. Hunedoara

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

propune darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din fostul atelier şcoală, situat în Brad str. Victoriei nr.1,
pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie tehnică şi recreere, Asociaţiei Tinerilor Pentru Tehnică şi
Educaţie Brad – asociaţie fără scop lucrativ,

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, cu
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,c”, art. 45 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 darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din fostul atelier şcoală în suprafaţă de
60,35 mp. situat în Brad str. Victoriei nr. 1, pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie tehnică şi
recreere, Asociaţiei Tinerilor Pentru Tehnică şi Educaţie Brad – asociaţie fără scop lucrativ.

Art.2 – Darea în folosinţă gratuită este valabilă pe o perioadă de 5 ani,  începând cu data de
01.05.2013,  prin încheierea unui Contract de comodat.

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 asociaţia susmenţionată.
Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat
- Asociaţiei Tinerilor Pentru Tehnică şi Educaţie Brad

BRAD, 30.04.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează
             Jurj Ovidiu Nicolae SECRETAR

 Bora Carmen Irina

*cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  15 voturi ,,pentru”


