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   CONSILIUL LOCAL  
          

H O T Ă R Â R E A  NR.127/2010* 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 106/2010   
privind completarea domeniului  privat al municipiului Brad 

 
 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 Brad nr. 106/2010 privind 
completarea domeniului  privat al municipiului Brad, în sensul trecerii din domeniul 
privat în domeniul public a imobilului clădire situat în Brad str. IndependenŃei nr. 3, 
clădire dobândită prin adjudecare, pentru a fi folosit ca sediu de primărie.  

łinând 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. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiului şi 
judeŃelor. 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit.,,c” 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 modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 106/2010  
privind completarea domeniului  privat al municipiului Brad, în sensul trecerii din 
domeniul privat în domeniul public a imobilului clădire situat în Brad str. IndependenŃei 
nr. 3, clădire dobândită prin adjudecare, pentru a fi folosit ca sediu de primărie, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 

 
  

  BRAD, 26.10.2010  
 
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                        Contrasemnează                    

Mureş Mihai                                                                             SECRETAR 
                                Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 consilier lipsă vot ( Kiszely Fabius Tiberiu)  

 


