
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 114/2015
privind stabilirea destinaţiei de “incintă pentru construirea şi funcţionarea unui centru zonal de
depunere şi valorificare  a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări” a unui imobil teren,
proprietate privată a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Avram Iancu,

nr. 79, judeţul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului  Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 14/21.645/17.08.2015 şi

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 14/21.644/17.08.2015 a Primarului Municipiului Brad prin
care se propune stabilirea destinaţiei de incintă pentru construirea şi funcţionarea unui
centru zonal de depunere şi valorificare  a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, a
unui imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Avram
Iancu, nr. 79, judeţul Hunedoara;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 19/21.647/11.09.2015,
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. 8/21649/23.09.2015 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură; raportul nr. 15/21650/23.09.2015 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  şi raportul nr. 16/21652/21.09.2015 al comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art. 36, alin. 2 lit. c,  art. 36, alin. 6 lit. a  pct. 14, art. 45 alin. 3 şi ale
art. 115 litera b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Pentru imobilul teren, proprietate privată a Municipiului Brad, în suprafaţă de 400
mp., situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 79, judeţul Hunedoara, înscris în C.F. nr. 60637 Brad,
nr. cadastral 60637, conform Planului de situaţie anexat, se stabileşte destinaţia de “incintă pentru
construirea şi funcţionarea unui centru zonal de depozitare şi valorificare a deşeurilor provenite
din construcţii şi demolări”.

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Compartimentul U.L.M. din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.



Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului A.D.P.P.;
- Compartimentului U.L.M..

Brad, 24.09.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR

Bogdan - Mihai  Ştefan Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”


