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     MUNICIPIUL BRAD                                                                                           
     CONSILIUL LOCAL    

      H O T Ă R Â R E A  NR. 6/2008* 
privind  aprobarea efectuării unor reparaŃii la cinci spaŃii comerciale, 

situate în PiaŃa agroalimentară, de către actualii chiriaşi, pe cheltuiala lor 
şi  compensarea unor părŃi din aceste cheltuieli cu chiria aferentă spaŃiilor 

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

propune aprobarea efectuării unor reparaŃii la cinci spaŃii comerciale proprietatea privată a municipiului Brad, 
situate în PiaŃa agroalimentară, de către actualii chiriaşi, pe cheltuiala lor şi compensarea unor părŃi din aceste 
cheltuieli cu chiria aferentă spaŃiilor, în vederea schimbării aspectului exterior al faŃadelor acestor spaŃii 
dinspre supermagazinul PLUS construit în anul 2007 în apropierea acestor spaŃii comerciale, pentru a da un 
aspect îngrijit zonei respective.   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale . 
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2, lit.,,c” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată.    

                                          H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – Se  aprobă efectuarea unor reparaŃii de către SC KRONE IMPEX SRL la spaŃiul 

comercial deŃinut cu chirie situat în PiaŃa agroalimentară Brad, în valoare de 13042, 94 lei din care se 
compensează suma de 11098,13 lei cu valoarea chiriei care se datorează spaŃiului, conform Devizului 
estimativ care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se  aprobă efectuarea unor reparaŃii de către SC SPRING LOREAL SRL la spaŃiul 
comercial deŃinut cu chirie situat în PiaŃa agroalimentară Brad, în valoare de 13757,44 lei din care se 
compensează suma de 11120,68 lei cu valoarea chiriei care se datorează spaŃiului, conform Devizului 
estimativ care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se  aprobă efectuarea unor reparaŃii de către SC ALBA LUX COM SRL la spaŃiul 
comercial deŃinut cu chirie situat în PiaŃa agroalimentară Brad, în valoare de 2431 lei  care se compensează în 
totalitate cu valoarea chiriei care se datorează spaŃiului, conform Devizului estimativ care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se  aprobă efectuarea unor reparaŃii de către SC CRESUS VOX SRL la spaŃiul 
comercial deŃinut cu chirie situat în PiaŃa agroalimentară Brad, în valoare de 3681, 39 lei  care se 
compensează în totalitate cu valoarea chiriei care se datorează spaŃiului, conform Devizului estimativ care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Se  aprobă efectuarea unor reparaŃii de către SC LICĂ & MONI SRL la spaŃiul 
comercial deŃinut cu chirie situat în PiaŃa agroalimentară Brad, în valoare de 2843,66 lei din care se 
compensează suma de 2187,22 lei cu valoarea chiriei care se datorează spaŃiului, conform Devizului estimativ 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 6  -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
- SC KRONE IMPEX SRL 
- SC SPRING LOREAL SRL 
- SC ALBA LUX COM SRL 
- SC CRESUS VOX SRL 
- SC LICĂ & MONI SRL 
 

        BRAD, 30.01.2008   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   

Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR                   
              
                                                                                   Epure  Agnes 

 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   


