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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. 115/165/18.09.2017 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   trei sectoare de drumuri vicinale care 

comunică între ele și care, ulterior, au fost clasificate ca drum comunal: DC 170 B 

Mesteacăn;  

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, republicat, 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   trei sectoare de drumuri vicinale care comunică între ele și care, 

ulterior, au fost clasificate ca drum comunal: DC 170 B Mesteacăn,  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. 115/165/18.09.2017   

 

 

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 inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Brad, 

atestat prin HGR nr. 1352/2001 la pozițiile 29, 33 și 41 se găsesc 3 sectoare de drumuri 

vicinale care comunică între ele și care, ulterior, au  fost clasificate ca drum comunal: 

DC 170B Mesteacăn. 

 Cele trei sectoare de drum sunt următoarele: 

- poziția nr. 29 – Drum vicinal „CAP – Dealul bisericii –Runc” -  ramificație din 

DN 76 km 34+600, lățime 4 m; 

- poziția nr.33 – Drum vicinal „Valea Simească” – ramificație din DN 

76km.34+240, lățime 5m; 

- poziția nr.41-Drum vicinal „Depozit explosiv” care unește cele două drumuri 

vicinale definite mai sus, lățime 3m. 

Pentru modernizarea drumului comunal și obținerea finanțării s-a întocmit un 

proiect de către S.C. SERCOTRANS S.R.L. Deva, denumirea obiectivului de investiții 

fiind „MODERNIZAREA DC 170 B MESTEACĂN – MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”. Lungimea totală a drumului comunal, măsurată cu 

aparatură de specialitate este de 5,75 km(5.741m). 

Astfel, propun  completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al municipiului Brad cu o nouă poziție așa cum este prezentată în anexă și, totodată 

propun abrogarea pozițiilor nr.29, nr.33 și nr. 41. 

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 În susţ inerea propunerii mele invoc prevederile art. 36 alin. 1 din Legea 

fondului funciar nr. 18/1991, republicată , cu modifică rile ş i completă rile 

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 



 

 

 


