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

H O T Ă R Â R E A NR.  47/2010* 
privind  darea în folosinŃă gratuită a  Bazei Sportive 

                        de pe str. Morii – AsociaŃiei Sportive ,, Metalul Crişcior”  
  

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Brad prin care 
se propune darea în folosinŃă gratuită a  Bazei Sportive de pe str. Morii – AsociaŃiei 
Sportive ,,Metalul Crişcior” pe o perioadă de 5 ani, având la bază adresa nr. 
6347/2010 a AsociaŃiei „Metalul Crişcior”.  

łinând 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 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 lit ,,c”, art. 45 şi art. 124 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 darea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 5 ani începând cu 
data de 01.05.2010 AsociaŃiei Sportive ,,Metalul Crişcior” a Bazei Sportive situată în 
Brad str. Morii cu o suprafaŃă  8984 mp. de compusă din: 
 - stadion (terenul de fotbal)       - 7.035 mp 
 - tribune    -    248 mp 
 - teren tenis    -    620 mp. 
 - curte şi clădire   -    715 mp. 
 - magazie    -    351 mp. 
 - bănci rezervă   -      12 mp. 
 - tabelă de marcaj   -        3 mp. 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- AsociaŃiei Sportive „Metalul Crişcior” 

BRAD, 27.04.2010 
          
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Kiszely Fabius Tiberiu                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  

 


