
        R O M  Â N I A                                      
JUDEłUL HUNEDOARA                                              
    MUNICIPIUL BRAD                        
    CONSILIUL LOCAL      
         

H O T Ă R Â R E A NR.112/2009* 
privind acordul de participare a Primăriei municipiului Brad la licitaŃia  
care se va organiza pentru cumpărarea imobilului – clădire sediu de la 

C.N.C.A.F. MINVEST DEVA – FILIALA BRAD MIN SA 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Brad prin care se propune    
participarea Primăriei municipiului Brad la licitaŃia care se va organiza în cursul lunii octombrie 
2009 pentru cumpărarea imobilului – clădire sediu de la C.N.C.A.F. MINVEST DEVA – FILIALA 
BRAD MIN SA, întrucât în momentul de faŃă Primăria municipiului Brad îşi desfăşoară activitatea 
într-un spaŃiu închiriat în urma retrocedării sediului urmaşilor foştilor proprietari în baza Legii nr. 
10/2001. 
 łinând cont de anunŃul de vânzare prin licitaŃie publică a imobilului - sediu administrativ a 
societăŃii debitoare C.N.C.A.F. MINVEST SA DEVA – FILIALA BRAD MIN SA, publicat de către 
lichidatorul S.C. P. I. T. MANAGEMENT ADVISORS S.P.R.L.  
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al municipiului Brad. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului local nr.109/2009 privind rectificarea 
bugetului municipiului Brad pe anul 2009.  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit.,,a” pct. 16 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1 – Se aprobă participarea Primăriei municipiului Brad la licitaŃia care se va organiza în 
cursul lunii octombrie 2009 în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei, pentru cumpărarea imobilului – clădire sediu administrativ din patrimoniul societăŃii 
debitoare C.N.C.A.F. MINVEST DEVA – FILIALA BRAD MIN SA cu sediul în Brad str. 
IndependenŃei nr. 3 jud. Hunedoara, în suprafaŃă de 1183 mp. identificat prin CF nr. 326 N  nr. 
cadastral 923.  
 Art. 2 – Se împuterniceşte viceprimarul municipiului Brad domnul Circo Aurel Vasile pentru 
a licita în numele Primăriei municipiului Brad la licitaŃia care se va organiza de către S.C. P. I. T. 
MANAGEMENT ADVISORS S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar. 
  Art. 3 – Oferta de cumpărare a imobilului identificat prin CF nr. 326 N  nr. cadastral 923 nu 
va fi mai mare de 840.000 lei la care se adaugă TVA. 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad  
- Viceprimarului municipiului Brad    

   
BRAD, 28.10.2009                
 
       PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                               
                                                                      SECRETAR  
                                                Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                

 


