
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                      AVIZAT

MUNICIPIUL BRAD SECRETAR
CONSILIUL LOCAL Mihaela David

Nr. 75/211/30.05.2016

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 74/210/30.10.2016 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune completarea inventarului domeniului public al Municipiului
Brad, atestat prin H.G. nr. 1352/2001, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 354/2007, cu
imobilul - teren în suprafaţă tabulară de 232 mp. identificat prin  C.F. nr. 63.482 Brad, provenit din CF
vechi 816, nr. topo. 142/a;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 863 lit. e din Noul Cod Civil, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu prevederile  art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 9 şi art. 45 alin. 3  din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din
Legea nr. 554/2004 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 completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad, atestat
prin H.G. nr. 1352/2001, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 354/2007, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Iniţiator:
PRIMAR

Florin Cazacu



R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL  BRAD

P R I M A R
Nr. 74/210/30.10.2016

E X P U N E R E   D E  M O T I V E
pentru completarea inventarului domeniului public

al Municipiului Brad

În urma finalizării retrocedărilor de imobile  notificate în temeiul Legii nr. 10/2001  privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată, foştilor proprietari, s-a făcut înscrierea în cartea funciară nr. 63.482  Brad (cartea funciară
veche 816), număr topografic 142/a, a noului proprietar. Întrucât fostului proprietar, i s-a retrocedat
doar o parte  din teren, respectiv cota de 61/90, diferenţa de 29/90 a rămas în proprietatea Statului
Român.

Pentru a se putea construi pe terenul deţinut în proprietate, se solicită ca suprafaţa deţinută în
proprietate să iasă din indiviziune, respectiv pentru fiecare proprietar să se atribuie un nou număr
cadastral şi o nouă carte funciară.

În acest sens s-a  efectuat o expertiză topografică, de către topograf autorizat Fruja Ioan Vasile,
atât în teren cât şi în cartea funciară, fiind identificat terenul în suprafaţă tabulară de 232 mp., situat în
Brad, strada Republicii, (în spatele blocului 18-24).

Această suprafaţă de teren a  rămas în proprietatea Statului Român iar pentru a putea fi pus în
valoare şi pentru a primi o destinaţie se impune ca acesta să fie inventariat în domeniul public al
Municipiului Brad.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

În susţinerea propunerii mele invoc prevederile art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 863 lit. e din Noul  Cod Civil
coroborat cu prevederile  art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată.

P R I M A R
Florin Cazacu


