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

H O T Ă R Â R E A  NR.132/2010* 

privind  vânzarea către Partidul Social Democrat – OrganizaŃia locală Brad 
a spaŃiului cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă situat în Brad str. Republicii 

 bloc 24 A sc. 1 etaj 1 având destinaŃia de sediu de partid  
 
 

            Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 
vânzarea  către Partidul Social Democrat – OrganizaŃia locală Brad a spaŃiului  pe care îl deŃine ca 
sediu de partid în baza contractului de închiriere nr. 419/10.01.2005, spaŃiu care face parte din 
domeniul privat al municipiului Brad.    

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 Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaŃiilor aflate în proprietatea 
privată a statului sau a unităŃilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice cu 
completările ulterioare prin Legea nr. 298/2007 şi a HGR nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit. ,,c”, alin. 5 lit.,,b” 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 vânzarea  către Partidul Social Democrat – OrganizaŃia locală Brad a 

spaŃiului cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă în suprafaŃă de 85 mp. construită şi 73 mp. suprafaŃă 
utilă, situat în Brad str. Republicii bloc 24 A sc. 1 etaj 1 aparŃinând domeniului privat al municipiului 
Brad identificat prin CF nr. 60652 – C 1 – U 17, nr. top 60652 – C 1 – U  17 compus din 2 birouri, hol 
acces şi baie, pentru a fi folosit ca sediu de partid. 

Art. 2-  Se aprobă preŃul de vânzare a spaŃiului în sumă de 48000 lei cu plata în rate pe o 
perioadă de 10 ani începând cu data de 1 noiembrie 2010, conform Raportului de evaluare. 

Art. 3  - Se însuşeşte Raportul de evaluare  întocmit de către SC DOREVAL SRL DEVA, 
precum şi Devizul nr. 003062/2010 privind situaŃia de lucrări efectuate în luna iulie 2010, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 4 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad să semneze contractul de vânzare 
cumpărare.    

Art. 5- Prezenta hotărâre se comunică:  
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara; 
- Primarului municipiului Brad; 
-    Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-    Partidului Social Democrat – OrganizaŃia locală 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)  

 


