
 

 
 
 

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

 H O T Ă R Â R E A  NR.94/2011* 
privind aprobarea închirierii  de către concesionarul I.I. ŞTEFAN  IOAN  DIVERS  BRAD  

a unei suprafeŃe  din spaŃiul concesionat  de la Primăria municipiului Brad 
  
 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea  închirierii  de către concesionarul I.I. ŞTEFAN  IOAN  DIVERS  BRAD  a unei 
suprafeŃe de 24 mp,  din spaŃiul concesionat de 90,88 mp, de la Primăria municipiului Brad,  înscris în 
CF nr.705/66/1 cu nr. top. 39/x/3/II/2, situat în municipiul Brad, str. Republicii. 

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.4 alin.3 din Contractul de concesiune nr.2270/26.03.2002 
încheiat între Primăria municipiului Brad în calitate de concedent şi I.I. Ştefan Ioan Divers  Brad în 
calitate de concesionar. 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c 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  închirierea de către I.I. Ştefan Ioan Divers Brad  a  unei suprafeŃei de 
24 mp din suprafaŃa  concesionată  de 90,88 mp, din spaŃiul situat în municipiul Brad, str. Republicii, 
înscris în CF  nr.705/66/1 cu nr. top. 39/x/3/II/2 .  

Art.2 -   Închirierea suprafeŃei de 24 mp se face pe o perioadă maximă de 10 ani începând 
cu data de 01.08.2011. 

Art.3  -  Contractul de  închiriere se va prezenta Compartimentului Patrimoniu din cadrul 
Primăriei municipiului Brad pentru încheierea unui Act AdiŃional cu concesionarul pe suprafaŃa 
rămasă. 

Art. 4- Prezenta hotărâre se comunică:  
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad  
- Compartimentului Patrimoniu  
- I.I.  ŞTEFAN IOAN DIVERS BRAD 
 

        BRAD, 28.07.2011   
 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                              
                         SECRETAR 
             Sim Mihaela Dorina Marcela                                                            Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier absent motivat (Circo Aurel Vasile)  


