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

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a 

unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 124/164/02.10.2017  a 

Primarului Municipiului Brad prin care se propune trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Brad a unor bunuri, în vederea scoaterii din 

funcțiune, casării și valorificării;  

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.1 și 2  din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Instrucţ iunilor nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţ iune, 

valorificarea ş i casarea bunurilor în unită ţ ile Ministerului Administraţ iei 

ş i Internelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr. 

112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a ș i b, 

art. 45 alin. 3 precum ș i ale  art.123  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  trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 

Municipiului Brad,  a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. 

Art.  2. – Se aprobă redistribuirea echipamentelor energetice cuprinse în Anexa 

nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. – Se împuternicește Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu 

să îndeplinească formalitățile legale de scoatere din funcțiune, valorificare sau casare 

a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Sumele obținute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din 

prezenta hotărâre se vor constitui ca sursă de refinanțare a investiției promovate, 

aflate în curs de execuție. 



Art. 5.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică 

corespunzător Inventarul domeniului public al Municipiului Brad, atestat prin H.G. 

nr. 1352/2001, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 354/2007 precum 

și  Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2004 prin care s-a aprobat Inventarul domeniului 

privat al Municipiului Brad. 

 

 

 

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Biroul Urbanism Amenajarea 

Teritoriului Investiții precum și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și 

Impozite Locale. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art.  8. – Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiții; 

- Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale.   

 

 

 

Iniţiator: 

PRIMAR 

Florin Cazacu 

 

 

 
      R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

  MUNICIPIUL  BRAD 

           P R I M A R 

Nr. 124/164/02.10.2017   

 

 

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

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a 

unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 

 

 

 

        Legea nr. 213/1998 reglementează proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, iar Ordonanţa nr. 112/2000 reglementează procesul de scoatere din 

funcţiune, şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale. 

        Conform acesteia, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al 

unităţilor administrativ – teritoriale, cu durata normală de utilizare consumată sau 



neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se valorifică după ce 

vor fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale. 

         Ca urmare a promovării proiectului de investiții „Modernizarea Punctului 

Termic nr.22și a rețelelor termice aferente” soluția proiectată vizează înlocuirea 

echipamentelor energetice depășite din punct de vedere moral și fizic cu echipamente 

de maximă eficiență energetică și durată îndelungată e exploatare ( schimbătoare de 

căldură cu plăci de oțel inoxidabil, conducte preizolate, electropompe cu turația 

variabilă, sistem automat de control al parametrilor, etc,). 

 Echipamentele recuperate din dezafectarea Punctului Termic nu mai prezintă 

importanță pentru redistribuire cu excepția a 2 vane Ø-200, 10 m de conductă de 

izolație cochilii Ø -200 și 2 motoare de 18kw ( de la electropompele  de vehiculare a 

agentului secundar) iar toate celelalte echipamente metalice pot fi valorificate ca 

materiale reciclabile. 

 Pentru ca aceste echipamente să poată fi scoase din funcțiune, în vederea 

valorificării și, după caz a casării vor fi trecute în domeniul privat al Municipiului 

Brad, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia. 

 Sumele obținute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 

hotărâre se vor constitui ca sursă de refinanțare a investiției promovate, aflate în curs 

de execuție. 

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 

 

 

 

 


