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

  H O T Ă R Â R E  A NR.51/2012
 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind  închirierea

prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea
amenajării unor terase sezoniere

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se

propune modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind închirierea prin licitaţie publică
a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere, în
sensul completării Anexei la hotărâre cu încă un amplasament pe str. Independenţei adiacent spaţiului
comercial deţinut de către Frăţilă Sîmziana – Romelia – întreprindere individuală.

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 proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi  a prevederilor art. 123 din Legea nr.215/2001-
legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,a” şi 45 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  modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind închirierea
prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor
terase sezoniere, în sensul completării cu încă un amplasament pe str. Independenţei adiacent spaţiului
comercial deţinut de către Frăţilă Sîmziana – Romelia – întreprindere individuală,  conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 -  Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara Deva
- Primarului municipiului Brad
- Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Brad

BRAD, 27.04.2012

         PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ

Manea Iosif    SECRETAR
                      Galea Mirela

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu)


