
         R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

                                                  H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 132/2017   
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unor 

bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

    Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 125/164/02.10.2017 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 124/165/02.10.2017  a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Brad a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;  

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 131/526/17.10.2017,  

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. 103/167/25.10.2017 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 81/168/25.10.2017 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.103/169/25.10.2017 al 

comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement;  raportul nr. 112/170/23.10.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

şi raportul nr. 106/171/23.10.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ;    

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.1 și 2  din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Instrucţiunilor nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi 
casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările 

și completările ulterioare, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale precum și ale art. I 

pct.2 lit. b (5) din H.G. nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 

1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a și b, art. 45 
alin. 3 precum și ale  art.123  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
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. – Se aprobă  trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 

Municipiului Brad,  a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. 

Art.  2. – Se aprobă redistribuirea echipamentelor energetice cuprinse în Anexa 

nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. – Se împuternicește Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu să 

îndeplinească formalitățile legale de scoatere din funcțiune, valorificare sau casare a 

bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Sumele obținute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din 

prezenta hotărâre se vor constitui ca sursă de refinanțare a investiției promovate, aflate 

în curs de execuție. 

Art. 5.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător 

Inventarul domeniului public al Municipiului Brad, atestat prin H.G. nr. 1352/2001, cu 

modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 354/2007 precum și  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 9/2004 prin care s-a aprobat Inventarul domeniului privat al 

Municipiului Brad. 

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Biroul Urbanism Amenajarea 

Teritoriului Investiții precum și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și 

Impozite Locale. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art.  8. – Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiții; 

- Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale.   

 
                                                                          Brad, 26.10.2017   

 

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Ioan Hărăguș                                                                                Mihaela David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 11  voturi 

sistemul de vot: deschis 
număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”,   
        


