
          R OM Â N I A                                                                                                                               
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                                                                                                                     
     MUNICIPIUL BRAD                                                                                      
     CONSILIUL LOCAL    

     H O T Ă R Â R E A  NR. 116/2007* 
     pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.78/2007 privind 

concesionarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 2360 mp. 
                      aparŃinând domeniului public al municipiului Brad situat în satul łărăŃel 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local nr.78/2007 privind concesionarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă 
de 2360 mp. aparŃinând domeniului public al municipiului Brad situat în satul łărăŃel, în sensul modificării redevenŃei 
stabilite în baza  unui nou Raport de evaluare întocmit de către acelaşi evaluator  folosind pentru  calcularea 
redevenŃei, valorile minimale ale pieŃei imobiliare faŃă de valorile maxime care au fost folosite la determinarea 
redevenŃei în Raportul anterior, pentru a nu majora foarte mult tariful de epurare a apelor uzate pentru utilizatori. 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, a O. U. G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietatea publică şi a 
prevederilor art. 15, alin. 3 lit,,c” din H. G. R. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O. 
U. G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit.,,b” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată.  

                             H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. I – Se  modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului local nr. 78/2007 care va avea următorul 

cuprins: 
,, Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 

2360 mp. situat în municipiul Brad satul łărăŃel în vederea construirii unei staŃii de epurare a apelor menajere şi 
realizarea unei reŃele de canalizare pentru comuna Crişcior, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre” . 

Art. II – Se modifică articolul 4 din Hotărârea Consiliului local nr.78/2007 care va avea următorul 
cuprins: 

,, Se însuşeşte Raportul de evaluare privind stabilirea redevenŃei în vederea concesionării terenului în 
suprafaŃă de 2360 mp. situat în municipiul Brad în vederea construirii unei staŃii de epurare a apelor menajere şi 
realizarea unei reŃele de canalizare pentru comuna Crişcior, întocmit în luna septembrie 2007 de către SC 
EVALEXPERT CONSULTING SRL prin expert evaluator Alba Lucian Viorel” 

Art. III – Se modifică articolul 5 din Hotărârea Consiliului local nr. 78/2007 care va avea următorul 
cuprins: 

,, Se aprobă preŃul de pornire a licitaŃiei de la 3186 lei/an conform Raportului de evaluare întocmit în 
luna septembrie 2007 de către SC EVALEXPERT CONSULTING prin expert evaluator Alba Lucian Viorel conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. IV – Raportul de evaluare pentru stabilirea redevenŃei în vederea concesionării terenului în 
suprafaŃă de 2360 mp. situat în municipiul Brad în vederea construirii unei staŃii de epurare a apelor menajere şi 
realizarea unei reŃele de canalizare pentru comuna Crişcior, întocmit în luna septembrie 2007 de către SC 
EVALEXPERT CONSULTING SRL prin expert evaluator Alba Lucian Viorel” face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. V -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
-     Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-     Viceprimarului municipiului Brad 

        BRAD, 28.09.2007   
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
        Savu  Vasile                                                                  SECRETAR            
                           Epure Agnes                    
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  14  voturi ,, pentru” , 2 consilieri absenŃi motivat ( Hărăguş Ioan şi Hărăguş Constantin Marin)  1 consilier lipsă vot ( Cobori Gabriela Sorina) 


