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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. 102/164/08.08.2017  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  de sport cu gazon sintetic și împrejmuire, municipiul Brad, strada Aleea 

Privighetorilor, nr. 5 județul Hunedoara,  identificat prin  C.F. nr. 66.338 Brad,  nr. topo. 66338;  

În conformitate cu prevederile art. 3 alin 4 și  art. 21 alin. 1  din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, actualizată,  ale art. 858-art. 865 din Noul Cod Civil, cu modificările şi 

completările ulterioare precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 9 ş i art. 45 alin. 3  din Legea 

administraţ iei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modifică rile ş i completă rile 

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

actualizată , precum ş i ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţ a decizională  în 

administraţ ia 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, cu  

imobilul - teren  de sport cu gazon sintetic și împrejmuire, municipiul Brad, strada Aleea 

Privighetorilor, nr. 5 județul Hunedoara,  identificat prin  C.F. nr. 66.338 Brad,  nr. topo. 66338, 

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 
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E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

 pentru completarea inventarului domeniului public 

al Municipiului Brad 

 

Potrivit prevederilor  art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, „ Domeniul public al 

comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. 

III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare 

prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau 

de interes public naţional ori judeţean”. 

 În anul 2015 s-a promovat realizarea obiectivului de investiții "AMENAJARE 

TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA"  care a avut ca prim punct 

achiziționarea terenului în suprafață de 3394 mp. 

 Ulterior achiziționării terenului s-a întocmit documentația tehnică de către SC 

ILCOR CONSULTING SRL Deva, urmând ca în baza autorizației de construire 

nr.69/23.12.2016 să se realizeze obiectivul propus. 

În data de 27.06.2017 a avut loc recepția terenului de sport cu gazon sintetic și 

împrejmuire, situat în municipiul Brad, strada Aleea Privighetorilor, nr. 5,  județul 

Hunedoara, identificat prin  C.F. nr. 66.338 Brad,  nr. topo. 66338,  încheindu-se 

procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.055/27.06.2017. 

  Pentru ca acest obiectiv de investiții să poată fi  pus în valoare se impune ca 

acesta să fie inventariat în domeniul public al Municipiului Brad iar valoarea cu care 

se completează domeniul public al municipiului Brad este de: 790.803 lei compusă 

din 517.055 lei valoarea investiției cu TVA și  273.748 lei valoarea de achiziție a 

terenului. 

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. 3 alin 4 și  art. 21 alin. 1  

din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată,  ale art. 858-

art. 865 din Noul Cod Civil, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale 

Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor. 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 


