
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.117/2012
privind aprobarea mutării şi funcţionării Primăriei Municipiului Brad în
 imobilul situat în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara,

                                identificat prin C.F. nr.60481 Brad nr. cadastral 923-C1 birouri

Consiliul Local al Municipiului Brad:
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu,

din care reiese necesitatea aprobării unei hotărâri pentru mutarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului
Brad în imobilul achiziţionat în urma licitaţiei publice din luna ianuarie 2010, situat în Brad, strada
Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, identificat prin  C.F. nr.60481 Brad nr. cadastral 923-C1
birouri, începând cu data de 01.10.2012, urmare încetării de drept a Contractului de închiriere  nr.
15467/30.09.2009, având ca părţi contractante pe Feier-Golcea Ştefan şi Feier Virgil-Mircea, pe de o
parte, şi Primăria Municipiului Brad, pe de altă parte,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,
            În conformitate cu prevederile art. 13, 15 şi 16 din Legea nr. 10/2001, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989; a Hotărârii Consiliului Local nr. 95/29.09.2009 privind acordul
Consiliului Local Brad pentru încheierea unui contract de închiriere cu actualii proprietari ai imobilului
situat în Brad, strada Republicii, nr. 18 – sediul Primăriei Municipiului Brad, pentru menţinerea
afectaţiunii acestui imobil pe o perioadă de 3 ani; a Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2012 privind
acordul de participare a Primăriei Municipiului Brad la licitaţia care se va organiza pentru cumpărarea
imobilului – clădire sediu de la C.N.C.A.F. MINVEST DEVA – FILIALA BRAD MIN SA, precum şi
ale art. 13 din Contractul de închiriere nr. 15467/30.09.2009,
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin.  2 lit. c şi  art. 45 alin. 1 şi art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Aprobă mutarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Brad în imobilul achiziţionat în
urma licitaţiei publice din luna ianuarie 2010, situat în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul
Hunedoara, identificat prin C.F. nr.60481 Brad nr. cadastral 923-C1 birouri, începând cu data de
01.10.2012.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale;
- Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat;

   Brad, 27.09.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
Duşan Gheorghe Adrian  SECRETAR

Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


