
        R O M Â N I A                                                                                               
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                                  
   MUNICIPIUL BRAD                                                                                    
    CONSILIUL LOCAL  
       
               
          H O T Ă R Â R E A  NR 136/2007* 

 pentru reactualizarea Hotărârii Consiliului local nr. 87/1999 privind 
însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Brad avizat prin HGR nr.1352/2001 şi HGR nr.354/2007 
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune reactualizarea Hotărârii Consiliului local nr. 87/1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Brad, care a fost modificată prin Hotărârea Consiliului 
local Brad nr. 24/2006, avizate prin H. G. R. nr. 1352/2001 şi H. G. R. nr. 354/2007, întrucât de la data 
atestării şi până în prezent în inventar au survenit mai multe modificări şi completări.    
 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia şi a H. G. R. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” şi art. 45  din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată .  
   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 –Se propune reactualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/1999 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Brad, completat prin Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 24/2006 atestate prin HGR nr. 1352/2001 şi HGR nr. 354/2007, prin 
modificarea şi completarea unor bunuri cuprinse în Anexa la această hotărâre, după cum urmează:  

a) Se propune modificarea următoarelor poziŃii: 
- poziŃia nr. 206 - coloana 2 va avea următorul cuprins: ,, Conducte pentru canalizare: str. 
Vânătorilor , str. LibertăŃii, str. Avram Iancu, str. Republicii, str. Ion Creangă, str. Victoriei, str. 
Dacilor, str. Cuza Vodă, str. Luncii, str. 8 Martie”;  
       -  coloana 3 va avea următorul cuprins; ,, Lungime totală 25 km, tub din beton O 3000 
mm; Lungime 0,745 km, tub PVC O 210 mm, 20 cămine de vizitare; Lungime 0,220 km, tub 
PVC O 300 mm, 7 cămine de vizitare” 
       - coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 18 894 453” 
- poziŃia nr. 276 - coloana 3 va avea următorul cuprins: ,, ConstrucŃie cu fundaŃie din beton 
armat, zidărie BCA, şarpantă din lemn cu învelitoare din Ńiglă, P+ 2, suprafaŃa construită 2160 
mp, corp clădire B+C. ConstrucŃie şi instalaŃii corp A. Adăpost ALA. SuprafaŃă teren 9000 mp” 
       - coloana 5 va avea următorul cuprins:,, 1 837 252”  
- poziŃia nr. 277, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,, ConstrucŃie cu fundaŃie din beton 
ciclopian, zidărie cărămidă portantă,  şarpantă din lemn cu învelitoare din Ńiglă, P, suprafaŃă 
construită 280 mp, suprafaŃă teren 700 mp. Alimentare cu apă din fântână publică, utilizând o 
electropompă cu hidrofor, reŃea de canalizare şi fosă septică vidanjabilă cu rol de epurare cu 
nămol activ” 
     - coloana 5 va avea următorul cuprins: 229 805” 
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-  poziŃia nr. 287 - coloana 3 va avea următorul cuprins:  ,, ConstrucŃie cu fundaŃie din beton 
armat, zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare din Ńiglă, D+P+2E, suprafaŃa 
construită 2090 mp, suprafaŃă teren 22375 mp. Echipamente hardware pentru laborator de 
informatică” 
       - coloana 5 va avea următorul cuprins:,, 16 168 107” 
- poziŃia nr. 293 - coloana 3 va avea următorul cuprins: „ ConstrucŃie cu fundaŃie din beton 
ciclopian, zidărie cărămidă portantă, şarpantă din lemn cu învelitoare din Ńiglă, secŃie chirurgie 
D+P+1E, secŃie interne P, secŃie pediatrie P+1E, secŃie ginecologie P+1E, clădire administrativă 
P, clădire ambulantă P, suprafaŃa construită 2883,30 mp, suprafaŃă teren 9000 mp”.        
b) Se propune completarea  inventarului  cu trei poziŃii de la 3341 la 343, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad  
- Consiliului JudeŃean Hunedoara 
- Compartimentului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei 

Brad 
  

 
 
    BRAD, 29.11.2007   
                                                                                                                            
           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
        SIM MIHAELA                                                                             
                                             SECRETAR 
                                 Epure  Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16  voturi ,, pentru” , 1 consilier absent motivat ( Savu Vasile)  


