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 H O T Ă R Â R E A  NR.147 /2007* 
privind aprobarea cumpărării  suprafeŃei  de 411 mp. de teren 

din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17  
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.    
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune  

aprobarea cumpărării  suprafeŃei  de 411 mp. de teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17, Ńinând cont 
de faptul că pe terenul respectiv este amplasată o construcŃie care a fost transferată în domeniul privat al 
municipiului Brad de către Consiliul JudeŃean Hunedoara având acceptul proprietarilor terenului de a vinde 
terenul în cauză şi totodată propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului local nr.111/2007 privind aprobarea 
cumpărării suprafeŃei de 320 mp. de teren  din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17 în baza Referatului nr. 
15951/14.12.2007 al  Compartimentului patrimoniu. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, a prevederilor 
Codului Civil precum şi a O.U.G. nr. 34/2006  şi a H.G.R nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică  prin O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.  
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9  şi art. 45  din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1 –  Se aprobă cumpărarea prin negociere directă a  unei suprafeŃe de teren de 411 mp. din 

imobilul înscris în CF nr. 2386 nr. cadastral 1353 situat în Brad str. Horea nr. 17 de la proprietarii Mureşan 
Agneta  Veronica şi Ambrozie Melania Matilda. 

Art. 2 – Valoarea maximă în urma negocierii nu va depăşi 15 EURO/mp. la care se adaugă 
comisionul de 2% cu TVA din valoarea maximă negociată. 

Art.3 - Se aprobă Comisia de negociere privind cumpărarea terenului în următoarea componenŃă: 
Preşedinte – Circo Aurel Vasile - viceprimarul municipiului Brad 
Secretar     -  Lăzărescu Cristina - consilier Compartiment Patrimoniu 
Membrii    -  Petrean Gabriela  – şef Serviciu buget, finanŃe, contabilitate, ITL 
                   - Zaharie Nicoleta  – consilier juridic Primăria municipiului Brad 
                   -  Kiszely Fabius Tiberiu  - consilier municipal 
Art. 4  - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru semnarea 

contractului de vânzare - cumpărare la Notariat. 
Art. 5 – Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului local Brad nr. 111/2007 

privind aprobarea cumpărării suprafeŃei de 320 mp. de teren  din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17. 
 Art. 6– Prezenta se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, ITL din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad 

  - doamnei Mureşan Agneta Veronica 
 - doamnei Ambrozie Melania Matilda 
     

BRAD, 20.12.2007 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                            Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR          
                              
                                                                Epure  Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   

 


