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H O T Ă R Â R E A  NR. 141/2011* 
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaŃiile 

şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al 
municipiului Brad 

  
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care se 
propune prelungirea valabilităŃii contractelor de închiriere pentru spaŃiile comerciale şi terenurile 
aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad până la data de 31.12.2012.    

 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. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,c”, alin. 5 lit.,,b” 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 prelungirea contractelor de închiriere până la data de 31.12.2012, pentru spaŃiile 
şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad, deŃinute de persoane fizice şi 
juridice prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 4, întrucât şi-au achitat integral chiria pe anul 2011 şi deŃin 
autorizaŃii de funcŃionare pentru spaŃiile închiriate.   
 Art.2 – Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere până la data de 31.12.2012 agenŃilor 
economici care datorează chirie pe o perioadă de cel puŃin 3 luni consecutive, prevăzuŃi în anexa nr. 3, 
cu condiŃia să achite sumele datorate până la data de 31.12.2011. 
 Art. 3 – Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Biroul administrarea domeniului public şi privat - Primăria  Brad 
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* sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”   


