
        R O M Â N I A                                             

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                      

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               

    CONSILIUL LOCAL    

H O T Ă R Â R E A  NR. 27/2021 

privind aprobarea înscrierii Municipiului Brad în Registrul Cinematografiei pentru 

 proiecția cu public a filmelor cinematografice și video – cod CAEN 5914  

 

  Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

  Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 29/11830/10.03.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE nr. 29/11829/09.03.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care propune aprobarea înscrierii 

Municipiului Brad în Registrul Cinematografiei pentru proiecția cu public a filmelor cinematografice și video – 

cod CAEN 5914 ; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 24/11853/18.03.2021, 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. 16/14685/24.03.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul 

nr. 6/14686/24.03.2021 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 11/14687/24.03.2021 al comisiei 

pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 

25/14688/23.03.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 13/14689/23.03.2021 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia cu completările și modificările 

ulterioare, precum și cu ale art. 58 și art. 59 din Normele metodologice pentru organizarea, funcționarea și 

administrarea Registrului cinematografiei pentru aplicarea O.G. nr. 39/2005 aprobate prin Ordinul ministrului 

culturii și cultelor nr. 2379/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. s, art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. – Se aprobă înscrierea Municipiului Brad în Registrul Cinematografiei pentru proiecția cu public 

a filmelor cinematografice și video – cod CAEN 5914. 

 Art. 2.  - Se aprobă inițierea demersurilor pentru clasificarea sălii cinematografului Zarand, conform 

criteriilor generale de clasificare. 

 Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Administrarea 

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

 Art. 4. – Prezentul Regulament va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022. 

 Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Prefectului  Judeţului  Hunedoara;  

  - Primarului Municipiului Brad; 

  - Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

 

Brad, 25.03.2021        

                           

                     Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                 SECRETAR GENERAL  

                            Adina Beciu                                                                    Carmen – Irina Bora 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”         


