
 

        R O M Â N I A                                             

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                      

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 29/2021 

pentru aprobarea  Regulamentului privind amenajarea,  întreţinerea şi exploatarea  

locurilor de  parcare  amenajate pe domeniul public al  Municipiului  Brad  

 

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

  Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 33/11830/15.03.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE nr. 33/11829/15.03.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care propune aprobarea  

Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea  locurilor de  parcare amenajate pe domeniul 

public al  Municipiului  Brad; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 27/11853/18.03.2021, 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. 17/14685/24.03.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul 

nr. 27/14688/23.03.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 15/14689/23.03.2021 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 coroborat cu art. 3 alin. 2, art. 3 alin. 1 lit. i, art. 

7 alin. 1, art. 10, art. 11, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 27, art. 28 și art. 39 din O. G. nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale art. 30 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c și lit. d, alin. 6 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. g 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 Regulamentul privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea  locurilor de  parcare 

amenajate pe domeniul public al Municipiului Brad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. – Se aprobă taxele cuprinse în Regulamentul prevăzut la art. 1. 

 Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, Finanţe, 

Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale,  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat și Poliția locală Brad  

din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

 Art. 5.  -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 127/2014. 

Art. 6. - Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la 

afişarea sau publicarea acesteia. După expirarea acestui termen, Consiliul Local al Municipiului Brad se 

întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

  



 Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Prefectului  Judeţului  Hunedoara;  

  - Primarului Municipiului Brad; 

   - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

  - Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

  - Poliției Locale Brad.  

 

 

 

 

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: 14  voturi “pentru” , 3 voturi ”împotrivă”        

 


