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

H O T Ă R Â R E A  NR. 88/2009* 
privind  darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu Inspectoratului de  
Jandarmi  pentru  Grupa de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad 

      
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad 
prin care se propune  darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu în suprafaŃă de 73 mp.  
situat la parterul blocului 13 de pe str. Dacilor din municipiul Brad,  la solicitarea 
Inspectoratului de Jandarmi Hunedoara prin adresa nr. 1561364/28.07.2009, pentru 
desfăşurarea activităŃii  subunităŃii Grupei de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad – 
nou înfiinŃată.   
 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit.,,c”, art. 45 şi art. 123 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  
   

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1 –  Se aprobă  darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu în suprafaŃă de 73 

mp.  situat în Brad str. Dacilor  bloc 13 parter, Inspectoratului JudeŃean de Jandarmi 
pentru  Grupa de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad. 

Art. 2 – Darea în folosinŃă gratuită este valabilă până la data de 31.12.2009 prin 
încheierea unui contract cu posibilitatea prelungirii acestuia anual prin act adiŃional. 

 Art. 3 -  Cheltuielile pentru utilităŃi( apă, energie electrică, încălzire, telefon) 
vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Brad astfel: 

a)- pentru perioada de vară       - energie electrică 75 lei/lună 
              - apă curentă 20 lei/lună 
              - abonament cosmote 15 lei/lună 
b) - pentru perioada de iarnă     - încălzire termică 350 lei/lună + consumul de la 

punctul a         
 Art. 4  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad, 

 - Inspectoratului JudeŃean de Jandarmi Hunedoara 
 - Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
  

BRAD, 28.08.2009    
            

   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
     Duşan Gheorghe Adrian                               Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru” , 1 consilier  absent motivat (Oprişa Ioan Florin) 


