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

H O T Ă R Â R E A  NR. 113/2009* 

privind achiziŃionarea unei suprafeŃe de 500 mp. de teren  
situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea realizării 

unor locuinŃe sociale 
 

  
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad, prin care se 

propune achiziŃionarea  unei parcele de teren de 500 mp. situat în Brad str. Şteampurile Vechi în 
vederea  sistematizării pe verticală a zonei pe lângă locuinŃele sociale care se vor construi. 

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 art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin 9 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1– Se  aprobă cumpărarea prin negociere a unei parcele  de teren de 500 mp., situată în 

Brad str. Şteampurile Vechi în vederea sistematizării pe verticală a zonei pe lângă locuinŃele sociale 
care se vor construi, de la Oancea Pastinioara Mioara înscris în CF nr. 10/8 nr. cadastral 
(6500/1,6500/4,6500/6,6500/7,6500/9-6500/13-6500/18-6500/20)/a/8.  

Art. 2 – Se aprobă Caietul de sarcini privind cumpărarea prin negociere a unei parcele de 
teren, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3- Se aprobă comisia de negociere în următoarea componenŃă: 
- Preşedinte    – Circo Aurel                        – viceprimar municipiul Brad 
- Membri        - Petrean Gabriela                  – şef serviciu buget, finanŃe 
  - Galea Mirela         – consilier juridic 
  - Hărăguş Constantin Marin       - consilier local 
- Secretar        - Lăzărescu Cristina       – consilier compartimentul patrimoniu 
Art. 4 – Suma negociată nu va depăşi 3 Euro/mp. 
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 

   -    Compartimentul patrimoniu 
  -    Serviciul buget, finanŃe, contabilitate  
 
 
Brad,  28.10.2009    
                                
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                               
                                                                       SECRETAR  
                           Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                                              

 


