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

H O T Ă R Â R E A  NR. 82/2010* 
 privind repartizarea unei garsoniere din imobilul 

 ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad 
prin care se propune repartizarea garsonierei nr. 34 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” 
situat în Brad str. Spitalului nr. 2, întrucât fostul chiriaş BERSZAN ATTILA PETER a 
renunŃat la garsoniera susmenŃionată. 

łinând 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 protecŃia chiriaşilor 
şi stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007 
pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu 
destinaŃia de locuinŃe aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităŃilor administrativ – teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinŃele de 
serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi căminele pentru salariaŃi ale societăŃilor 
comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi regiilor autonome. 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 5 lit. ,,a”şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 –  Se  aprobă repartizarea garsonierei nr. 34 din imobilul ,,Bloc 105 
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2  domnului COSTINA MIRCEA 
DĂNUł. 

  Art. 2– Prezenta hotărâre se comunică: 
-   InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
-   Primarului municipiului Brad 
-   Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-   Domnului COSTINA MIRCEA DĂNUł 

  
    BRAD, 27.07.2010                                        
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                           Contrasemnează                   

 Leaha Ştefan Dorel                                                        SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi motivat (Circo Aurel şi Suciu Ovidiu) 

 


