
       R O M Â N I A                                          

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                          

     CONSILIUL LOCAL    

     

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 8/2021 

  privind darea în folosinţă gratuită  Spitalului Municipal Brad 

  a  unui spațiu pentru desfășurarea activității 

 Dispensarului TBC  

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 7/11830/20.01.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE nr. 7/11829/20.01.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune darea în folosinţă 

gratuită Spitalului Municipal Brad a  unui spațiu pentru desfășurarea activității Dispensarului TBC pe perioada 

desfășurării campaniei de vaccinare împotriva COVID-19; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 6/11853/21.01.2021, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 4/14685/27.01.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 

3/14687/27.01.2021 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de 

agrement; raportul nr. 5/14688/26.01.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 4/14689/26.01.2021 al comisiei 

pentru administrarea domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile  art. 136 alin. 4 din Constituţia României, republicată,  ale art. 861 alin. 3, 

art. 866, art. 868 alin.1, art. 874 alin. 1 din Noul Cod Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

ale art.108 lit. d,  precum și ale art. 349 - 353 din  O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin.6 lit. a, alin. 7 lit. h, art. 139  alin. 3 lit. g  precum și ale 

art. 196 alin. 1 lit. a din  O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1.   (1) - Se aprobă darea în folosinţă gratuită Spitalului Municipal Brad a  unui spațiu pentru 

desfășurarea activității Dispensarului TBC. 

                         (2) – Imobilul prevăzut la alin. 1 este proprietatea publică a Municipiului Brad, cu datele de 

identificare precizate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         (3) – Darea în folosință gratuită se va face pe perioada funcționării Centrului de vaccinare 

împotriva COVID-19, respectiv pe perioada desfășurării campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 

         (4) - Predarea – primirea spațiului se va face pe bază de proces verbal care va fi anexă la 

contractul de comodat, la data semnării acestuia. 

 Art. 2. – Se aprobă Contractul - cadru de comodat care urmează a fi încheiat, conform Anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 3. - Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților pe parcursul întregii perioade vor fi suportate de 

către Spitalul Municipal Brad. 

 Art. 4. - Obligațiile Spitalului Municipal Brad, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt 

prevăzute în contractul de comodat menționat la art. 2. 



 Art. 5.  – Folosința dobândită în baza actului prevăzut la art. 2 nu poate fi transmisă nici oneros și nici cu 

titlu gratuit unei alte persoane. 

 Art. 6. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, pentru a semna 

Contractul de  comodat prevăzut la art. 2. 

Art. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Art. 8. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art.  9.  - Prezenta hotărâre se comunică: 

    - Prefectului Judeţului  Hunedoara;  

    - Primarului Municipiului Brad;  

                                - Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

     - Spitalului Municipal Brad. 

 

 

 

 

Brad, 28.01.2021 

 

 

 

                                            

 

                   

                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                             SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                           Carmen – Irina Bora 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”                       
 


