
         R O M Â N I A               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                       

    MUNICIPIUL BRAD                                                                          

    CONSILIUL LOCAL    

 

      

H O T Ă R Â R E A  NR. 79/2015 

  privind darea în folosinţă gratuită Serviciului  de Ambulanţă Judeţean  

Hunedoara – Deva  a unui imobil – teren din proprietatea privată a  

Municipiului Brad 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 71/210/07.05.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 70/211/07.05.2018 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune darea în folosinţă gratuită Serviciului  de Ambulanţă Judeţean  

Hunedoara – Deva  a unui imobil – teren din proprietatea privată a Municipiului Brad; 

Ținând cont de raportul  compartimentului  de specialitate nr. 79/229/15.05.2018, 

respectiv al  Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 58/263/23.05.2018 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 39/265/23.05.2018 al comisiei pentru 

activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; 

raportul nr. 70/266/22.05.2018 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 

51/267/22.05.2018 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat; 

 În conformitate cu prevederile  art. 136 alin. 4 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 874 din Noul Cod Civil, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36  alin.1, alin. 2 lit. c, alin.6 lit. a  pct. 16 şi pct. 19,  

art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. b şi ale art. 124 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 

din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii 

nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  

 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1. –  Se aprobă  darea în folosinţă gratuită Serviciului  de Ambulanţă 

Judeţean Hunedoara – Deva  a  unui imobil – teren, din proprietatea privată a 

Municipiului Brad, în suprafață de 480 mp., identificat în C.F. nr. 66946 Brad, situat în 

Brad, strada Avram Iancu, cu intrare din DN 76, în scopul construirii unei noi locaţii 

pentru desfăşurarea activităţii substaţiei Brad. 

Art. 2. – Darea în folosinţă gratuită se va face prin încheierea unui Contract de 

comodat  cu o perioadă de valabilitate de  39  de ani,  începând cu data de 01.06.2018. 

Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, 

pentru a semna Contractul de comodat. 



Art. 4. - La expirarea termenului prevăzut la articolul 2, Contractul de comodat 

poate fi prelungit, prin încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a 

părţilor. 

Art.  5. - Cheltuielile pentru utilităţi vor fi suportate de către Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Hunedoara – Deva. 

Art. 6. – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 

H.C.L. nr. 157/2015.  

Art. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Art. 8.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art.  9. -   Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

                    - Biroului Pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat ; 

   - Serviciului  de Ambulanţă  Judeţean Hunedoara – Deva.   

 

 

Brad, 24.05.2018 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                        Contrasemnează                                                                                                   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            SECRETAR 

LEAHA – ȘTEFAN DOREL                               CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 11 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru” , 1 consilier local “lipsă vot” 

 


