
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Carmen - Irina Bora
CONSILIUL LOCAL

Nr. 7/21645/18.08.2015

P  R  O I  E  C  T D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren

de 1.083 mp., proprietatea publică a Municipiului Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 7/21644/17.08.2015 a Primarului Municipiului

Brad prin care se propune închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1.083 mp.,
proprietatea publică a Municipiului Brad, situată în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în
vecinătatea pompelor de la Sanatoriul TBC, înscrisă  în C.F. nr. 64989 Brad, nr. cadastral 64989;

În conformitate cu prevederile art. 14 din  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,a”, art. 45 alin.3 şi art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din
Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1.083 mp.,
proprietatea publică a Municipiului Brad, situată în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în
vecinătatea pompelor de la Sanatoriul TBC, înscrisă  în C.F. nr. 64989 Brad, nr. cadastral 64989.

Art. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini  pentru închirierea  prin licitaţie publică  a terenului
identificat la art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei de 2 lei/mp/lună.
Art. 4. - Se constituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
Preşedinte: – Circo Aurel Vasile - Viceprimar;
Secretar: - Lăzărescu Cristina - Şef Birou  A.D.P.P.;
Membri: - Petrean Gabriela Octavia - Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe

şi Impozite Locale;
- Zaharie Nicoleta Liliana - consilier juridic – Compartimentul Juridic;
- ______________ - consilier local.

Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului  pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Membrilor comisiei constituită la art. 4.

PRIMAR
FLORIN CAZACU
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E X P U N E R E   D E   M O T I V E
pentru închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1.083 mp.,

proprietatea publică a Municipiului Brad

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 21780/2014,  S.C
DAHAENGIDA S.R.L. Bucureşti şi-a exprimat intenţia de a amenaja în zona
municipiului Brad o balastieră (sortare şi spălare agregate minerale).

În acest scop s-a identificat o parcelă de teren liberă, în suprafaţă de 1.083 mp.,
situată în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în vecinătatea pompelor de la
Sanatoriul TBC, înscrisă  în C.F. nr. 64989 Brad, nr. cadastral 64989, proprietatea publică
a Municipiului Brad.

În contextul celor de mai sus am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren identificată.

Am propus, de asemenea, ca preţul de pornire al licitaţiei să fie 2 lei/mp./lună,
conform prevederilor  H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea tarifelor de bază pe mp.
pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015, precum şi aprobarea
Caietului de sarcini şi a componenţei comisiei de licitaţie.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998
privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 36 alin. 5 lit. ,,a”, art. 45 alin.3 şi ale art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

P R I M A R
Florin Cazacu


