
 

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

               H O T Ă R Â R E A  NR. 176/2011* 
privind completarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 15/2011 

 
 
 

          Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       
          Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 15/2011, cu o taxă specială pentru 
folosinŃa unei săli de clasă pentru activităŃi cu caracter  permanent. 
 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 art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 14 – 16 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 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  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 15/2011, 
cu o taxă specială pentru folosinŃa unei săli de clasă pentru activităŃi cu caracter  permanent. 

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara  
- Primarului municipiului Brad  

  - Serviciului buget, finanŃe din cadrul Primăriei Brad 
  - Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 
 
 
 
 

        BRAD, 27.12.2011   
 

                                              
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ                             

            Ştefan Bogdan Mihai                                     SECRETAR 
                                                                       Galea Mirela 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 * sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    

 
 



 

 
 
 

ANEXA  la  Hotărârea Consiliului Local    
        Nr. 176/2011 
 
 
 

I. ÎNCHIRIERE SALĂ CANTINĂ 
 

- pentru organizare nunŃi …………………………………....1500 lei/eveniment 
- pentru organizare cale întoarsă nunŃi………………………..500 lei/eveniment 
- pentru organizare botez…………………………………. ….500 lei/eveniment 
- pentru organizare parastase…………………….. ……… ….300 lei/eveniment 
- conectare la curent pentru maşină frigorifică………………....50 lei 
- sala de clasă pentru depozitare (materiale, alimente………….50 lei 
- festivităŃi pentru pensionări…………………….. …………..250 lei 

 
   II.         CAZARE  ÎN  INTERNATUL Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” 

 
        - pentru grupuri de elevi şi muncitori…………………………… 20 lei/zi/pat 
        - pentru cadrele didactice………………………………………  100 lei/lună/ 
        - cazare în camerele modernizate………………………………..110 lei/zi/cameră 
         
  III.       ÎNCHIRIERE - sala de sport ………………………...............25 lei/oră 
                                         - sala de clasă………………………………...25 lei/oră 
 
 IV.  ÎNCHIRIERE GOSPODĂRIE ANEXĂ……………………….20 lei/lună 
         (boxe pentru creşterea porcilor) 
 
V. TAXA PENTRU AMPLASARE TONOMAT CAFEA…………10 lei/lună 
 
  
VI. ÎNCHIRIERE  2 SPAłII COMERCIALE ………………….negociere directă 
      - chioşc – Colegiul NaŃional „Avram Iancu” ……………………600 lei/lună 
         - chioşc – Şc. Gen. Horea, Cloşca şi Crişan……………… …….350 lei/lună 
 
VII.. TAXĂ SPECIALĂ PENTRU FOLOSINłA UNEI SĂLI 
         DE CLASĂ CU CARACTER PERMANENT ………………300 lei/lună 

 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ                             

            Ştefan Bogdan Mihai                                     SECRETAR 
                                                                       Galea Mirela 
 
 
  
  

 
         


