
               R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

        

                                           H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 101/2017   
privind constituirea unei comisii  speciale de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Brad, județul  Hunedoara 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 99/164/02.08.2017  și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr.98/165/02.08.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune privind constituirea 

unei comisii speciale de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 

Brad, jud. Hunedoara;  

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 104/526/03.08.2017,  respectiv 

al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Brad, respectiv: raportul nr. 81/167/09.08.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, 

finanţe; raportul nr. 61/168/09.08.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

raportul nr.82/169/09.08.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 88/170/07.08.2017 al comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 

raportul nr.82/171/07.08.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ;   

 În conformitate cu prevederile art.19 ș i art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică , republicată , cu modifică rile ș i completă rile ulterioare ș i ale  pct. II, alin.1 

ș i alin.2 lit. b din  Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice ș i 

întocmirea inventarului bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al comunelor, oraș elor, 

municipiilor, județ elor; 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. a, art. 45 alin. 1, art. 120  ş i art. 115 din 

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

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

actualizată ,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă constituirea unei comisii speciale de întocmire a inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brad, județul  Hunedoara: 

Preşedinte  -  Florin Cazacu                   - Primar al Municipiului Brad; 

Secretar           -  Mihaela David                  - Secretar al Municipiului Brad; 

Membri -  Petrean Gabriela            - șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și 

                                                                         Impozite Locale 

                          -  Duna Gheorghe                  - șef Birou Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiții 

  -  Zaharie Nicoleta               - consilier juridic; 

 (2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, comisia prevăzută la alin. 1 va fi sprijinită de următoarele 

persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad: 

               1. Lăzărescu Cristina  – șef Birou Administrarea Domeniului Public și Privat;   

               2. Chindriș Vasile -  consilier  Compartiment Agricol. 

 Art. 2.- (1) Comisia nominalizată la art.1 alin.1 va întocmi inventarierea bunurilor care aparțin sau 

care urmează să fie trecute în domeniul public al municipiului Brad, județul Hunedoara, în conformitate cu 



prevederile  H.G.R. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice și întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor, județelor. 

  (2) După întocmirea inventarului, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local Brad și va fi 

înaintat Consiliului Județean Hunedoara pentru atestarea acestuia prin Hotărâre de Guvern. 

  (3) Orice modificare sau completare adusă la domeniul public al municipiului Brad va fi 

prezentată spre însușire și aprobare Consiliului Local Brad. 

 Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Biroul Administrarea 

Domeniului Public și Privat și Comisia mai sus desemnată. 

Art. 4.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 5.  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului A.D.P.P.; 

- Persoanelor nominalizate la art. 1. 

 

 

 

 
 

                                           Brad, 10.08.2017     

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Dorin Sorin David                                                                        Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 



 


