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H O T Ă R Â R E A  NR. 101/2018 

privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale  ”Horia, Cloșca și Crișan”  

Brad a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului 

 Brad, județul Hunedoara  

 

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

  Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 95/210/05.07.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 94/211/05.07.2018 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Horia, Cloșca și Crișan” Brad a 

unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara; 

 Ținând cont de raportul  compartimentului  de specialitate nr. 

98/229/10.07.2018, respectiv al  Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 58/265/25.07.2018 al comisiei pentru activități 

științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 

92/266/23.07.2018 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 

71/267/23.07.2018 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat; 

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

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ale art. 112 

alin. 1 și alin. 2  din Legea nr. 1/2011, a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale art. 867 și următoarele din Codul Civil; 

  În temeiul prevederilor  art. 36 alin.2  lit. c, alin. 5 lit. a coroborate cu art. 123 

alin.1  şi 45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  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 darea în administrarea Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca 

și Crișan” Brad a bunurilor imobile – clădiri și teren  aferente, situate în municipiul Brad, 

strada Liceului, nr. 3, județul Hunedoara. 

                     (2) -  Datele de identificare ale imobilelor – clădiri și teren menționate 

la alin. 1 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Darea în administrare a bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe 

durata de funcționare a Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” Brad. 



 Art.  3. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, 

să semneze Contractul de administrare  prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta  hotărâre. 

    Art. 4.  (1) – Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea 

corespunzătoare a imobilelor – clădiri și teren și va suporta contravaloarea serviciilor de 

utilități publice, încheind cu furnizorii acestora contracte în nume propriu. 

                              (2) – Titularul dreptului de administrare va exercita posesia și folosința 

asupra bunurilor preluate, în condițiile legii. 

                            (3) - Evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Brad și ale Școlii 

Gimnaziale ”Horea, Cloșca și Crișan” Brad se modifică cu influențele ce decurg din 

aplicarea prezentei hotărâri. 

                Art. 5. – Bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 vor fi inventariate anual împreună cu 

reprezentanții proprietarului. 

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

Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe 

și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

     Art.  8.   –  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” Brad; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite 

Locale. 

 

 

       Brad, 26.07.2018 

 

 

 

 

                                                                                         Contrasemnează 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         SECRETAR 

     DOREL LEAHA - ȘTEFAN                               CARMEN – IRINA BORA 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

cvorumul necesar: 11 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”                                  



 


