
H O T Ă R Â R E A Nr.413/2008•••• 
privind aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau 

acoperite cu copertină din municipiul Deva, a Contractului cadru de închiriere  
şi a Actului adiŃional la acest contract 

 
Consiliul local al municipiului Deva, 

JudeŃul Hunedoara 
 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Deva, 
domnul Mircia Muntean, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
unui nou Regulament de închiriere pentu parcările neacoperite sau acoperite cu copertină 
din municipiul Deva, a Contractului cadru de închiriere şi a Actului adiŃional la acest 
contract, 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.“c”, alin.5 lit.“a”, precum şi ale art.45 alin.3 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. - Aprobă noul Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau 
acoperite cu copertină din municipiul Deva conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. - Aprobă Contractul cadru de închiriere pentru un loc de parcare conform 
Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Aprobă Actul adiŃional la Contractul cadru de închiriere pentru un loc de 
parcare conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Abrogă Hotărârea Consiliului local nr.176/2000, Hotărârea Consiliului 
local nr.55/2006 şi Hotărârea Consiliului local nr.442/2007. 
            Art.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Serviciul comunitar de cadastru şi agricultură prin Biroul administrarea domeniului 
public şi privat. 
 Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara; 
- Primarului municipiului Deva; 
- Serviciului comunitar de cadastru şi agricultură; 
- Biroului administrarea domeniului public şi privat urmărire încasare contracte; 

 
         Deva, 17 octombrie 2008 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,                                                                                     Secretar, 
Ioan Inişconi                                                                                Laura Sârbu 

 
 

                                                           
• Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi  
 


