
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR.64/2016
privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 4, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9

Mai din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,  doamnei Şerban Maria Ana - fostă chiriaşă

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 62/211/21.04.2016 şi EXPUNEREA DE

MOTIVE nr. 61/210/21.04.2016 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune  aprobarea unei
noi repartiţii pentru locuinţa nr. 4, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9 Mai din Municipiul Brad,
doamnei Şerban Maria Ana - fostă chiriaşă;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 66/239/21.04.2016, 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. 53/213/27.04.2016 al comisiei de studii economice, prognoze, buget,
finanţe; raportul nr. 52/215/26.04.2016 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 59/216/25.04.2016 al comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor şi raportul nr. 52/217/25.04.2016 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile Capitolului V Secţiunea 1 şi Secţiunea a 2-a din Noul Cod Civil
şi ale art. 1 din H. G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru
spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ – teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie
şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi
regiilor autonome;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 17,  art. 45 alin. 3 şi ale art. 49 alin.1  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 o nouă repartiţie  pentru locuinţa nr. 4, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9
Mai din Municipiul Brad, doamnei Şerban Maria Ana - fostă chiriaşă al cărei contract de închiriere a
expirat.

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Doamnei Şerban Maria Ana.

Brad, 28.04.2016
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR
Aurel Vasile Circo Mihaela David

cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 16 voturi „pentru”


