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

               H O T Ă R Â R E A  NR. 150/2010* 
  privind delegarea administrării bunurilor proprietatea publică a municipiului Brad către  

Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 
 
 

          Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       
          Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  delegarea administrării bunurilor proprietatea publică a municipiului Brad către Consiliul de 
administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” 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 învăŃământului nr. 84/1995 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Deciziei nr. 48/25.02.2010 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara 
privind restructurarea reŃelei şcolare din municipiul Brad. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001,  cu modificările şi completările ulterioare. 
 

      H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 

Art. 1 - Se  aprobă  delegarea administrării bunurilor din domeniul public al 
municipiului Brad,  prevăzute în Anexa  nr. 1  către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional 
,,Avram Iancu” Brad prin transferarea acestora din administrarea Şcolii Generale ,,Mircea 
Sântimbreanu” Brad şi  a Şcolii Generale,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad. 
   Art. 2 – Predarea bunurilor prevăzute în Anexă se face pe bază de proces verbal 
încheiat între reprezentanŃii Primăriei municipiului Brad şi directorii adjuncŃi de la cele două şcoli şi 
Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad. 
  Art. 3 – Bunurile prevăzute în Anexă vor fi inventariate anual împreună cu 
reprezentanŃii proprietarului . 
  Art. 4 – Cu data de 01.12.2010 se abrogă prevederile articolelor 2 şi 3 din Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 46/2005 privind delegarea administrării bunurilor proprietatea publică a 
municipiului Brad către Consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ. 

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara  
- Primarului municipiului Brad  

  - Serviciului buget, finanŃe din cadrul Primăriei Brad 
 - Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 
 
 

        BRAD, 29.11.2010   
 
   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   

     Mureş Mihai                                                                           SECRETAR 
                              Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  


