ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.79/2013

privind aprobarea unei noi repartiţii a camerei nr. 101 din
,,Blocul 105 garsoniere” de pe str. Spitalului - Municipiul Brad
fostului chiriaş

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se
propune aprobarea unei noi repartiţii a camerei nr. 101 din ,,Blocul 105 garsoniere” de pe str. Spitalului
- Municipiul Brad, fostului chiriaş Ahrisăvoaie Sorin Cristian al cărui contract de închiriere a expirat la
data de 01.05.2013, acesta neavând datorii la SC ACVACALOR SA BRAD, Asociaţia de proprietari şi
Primăria Municipiului Brad,
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. 114/1996 republicată şi modificată, a Legii nr. 241/2001
pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe şi a H. G. R. 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 şi art. 45 alin. 3 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 o nouă repartiţie pentru camera nr. 101 din ,,Blocul 105 garsoniere”
de pe str. Spitalului - Municipiul Brad numitului Ahrisăvoaie Sorin Cristian, fost chiriaş, al cărui
contract de închiriere a expirat la data de 01.05.2013, acesta neavând datorii la SC ACVACALOR SA
BRAD, Asociaţia de proprietari şi Primăria Municipiului Brad.
Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
- Primarului municipiului Brad,
- Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat,
- domnului Ahrisăvoaie Sorin Cristian.
BRAD, 31.07.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Incău Mircea
*cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi ,,pentru”
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SECRETAR
Bora Carmen Irina

