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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

pentru îndreptare eroare materială a  unei poziții din inventarul domeniului privat 

al Municipiului Brad 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 121/164/27.09.2017  a 

Primarului Municipiului Brad prin care se propune îndreptarea erorii materiale a unei 

poziții din Inventarul domeniului privat al Municipiului Brad;  

În conformitate cu prevederile art. 4  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, actualizată; 

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 îndreptarea erorii materiale a unei poziții din Inventarul 

domeniului privat al Municipiului Brad,  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. 120/165/27.09.2017   

 

 

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

pentru îndreptare eroare materială a  unei poziții din inventarul domeniului privat 

al Municipiului Brad 

 

 

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

publică, cu modificările și completările ulterioare, „ Domeniul privat al statului sau 

al unităților administrativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea 

lor și care nu fac parte din domeniul public. 

Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ teritoriale au dreptul 

de proprietate privată”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2004 s-a aprobat Inventarul domeniului 

privat al Municipiului Brad iar la poziția numărul 132 din Anexă a fost inventariat 

terenul concesionat de către domnul Lazea Emilian în scopul construirii unei case de 

locuit. 

 În baza unui contract de donație imobil, titulare ale construcției au devenit 

domnișoarele Dărău Flavia – Loredana și Paula Diana  care, la rândul lor au solicitat 

și preluarea concesiunii. 

 La data încheierii contractului de concesiune nr. 7/1993 nu a fost menționat în 

cuprinsul acestuia nici numărul cărții funciare și nici numărul topografic și în mod 

eronat, în anul 2004 a fost făcută identificarea și notarea în Inventarul domeniului 

privat al Municipiului Brad la poziția nr. 132 a suprafeței de 300 mp. când în realitate 

această suprafață era de 259 mp. 

 Urmare celor prezentate propun îndreptarea erorii materiale astfel încât poziția 

numărul 132 din Inventarul domeniului privat al Municipiului Brad va avea 

următorul conținut „ extras CF nr. 66923 Brad (provenită din CF vechi 4613/f) nr.top. 

59650/b/1/2/16/2/1, teren cu suprafața de 259 mp.”. 

 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.  4 din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, actualizată. 

 

   

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 



 

 


