
          ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 94/2014
privind aprobarea unei noi repartiţii  a apartamentului nr. 32, scara 3, etaj 4,  din blocul 2 – 8, situat

în Brad, strada Liceului, judeţul Hunedoara fostului chiriaş

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin

Cazacu, prin care se propune aprobarea unei noi repartiţii  a apartamentului nr. 32, scara 3, etaj 4, din blocul
2 – 8, situat în Brad, strada Liceului, judeţul Hunedoara fostului chiriaş, Vesa Marinela, al cărui contract de
închiriere a fost reziliat prin Sentinţa civilă nr. 1250/2010 a Judecătoriei Brad pentru neachitarea chiriei şi a
penalităţilor aferente la data de 31.07.2010, în prezent fiind achitate;

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, cu modificările şi completările
ulterioare, ale 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 ale H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea
tarifului lunar al chiriei (lei/mp.) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinînd 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. 2 lit. “c”, alin. 5 lit. “b”, alin.6 lit.„a", pct. 17  şi ale 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. l. – Se aprobă o nouă repartiţie pentru apartamentul nr. 32, scara 3, etaj 4, din blocul 2 – 8,
situat în  Brad, strada Liceului, judeţul Hunedoara fostului chiriaş, Vesa Marinela, al cărui contract de
închiriere a fost reziliat prin Sentinţa civilă nr. 1250/2010 a Judecătoriei Brad pentru neachitarea chiriei şi a
penalităţilor aferente la data de 31.07.2010, în prezent fiind achitate.

Art. 2. – Durata contractului de închiriere va fi de 5 (cinci) ani.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea

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

Brad, 31 iulie 2014

  Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETAR
   Fabius Tiberiu Kiszely                                                Carmen-Irina Bora

*cvorumul necesar:  11 voturi
  sistemul de vot: deschis
  număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”


