
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 166/2015
privind aprobarea  Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea prin negociere directă a

suprafeţei de 892,54 mp. teren, situat în Brad, strada Tudorăneşti  în vederea amplasării Staţiei
de Reglare şi Măsură a gazelor naturale

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE  nr. 72/21.645/24.11.2015 a  Primarului

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea  Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea prin
negociere directă a suprafeţei de 892,54 mp. teren, situat în Brad, strada Tudorăneşti  în vederea amplasării
Staţiei de Reglare şi Măsură a gazelor naturale;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 72/21.647/20.11.2015, 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. 47/21.648/25.11.2015 al comisiei de studii economice, prognoze, buget,
finanţe; raportul nr. 27/21649/25.11.2015 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
raportul nr. 51/21650/25.11.2015 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 57/21651/23.11.2015 al comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor şi raportul nr. 55/21652/23.10.2015 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile art. 41, art. 44 alin.1,  art. 45 şi art. 48 din  Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. ,,d”, alin.5, lit. „c” şi art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. - Se aprobă Raportul de Evaluare a proprietăţii imobiliare: teren extravilan, categoria de
folosinţă „ arabil” în suprafaţă de 892,54  mp, C.F. nr. 126/3, nr. topografic: 4541/4/1, situat în localitatea
Brad, zona Tudorăneşti, aparţinând domnului Roşca Radu - Adrian, în cotă de 1/1 parte, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. - Se aprobă  preţul maxim de achiziţie de 2 euro/mp echivalent în lei la cursul BNR la data
negocierii Contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. – Se aprobă Comisia de negociere a Contractului de vânzare-cumpărare în următoarea
componenţă:

Preşedinte:  Circo Aurel Vasile – Viceprimar Municipiul Brad;
Secretar:     Lăzărescu Cristina – Şef  Birou pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
Membrii:     Petrean Gabriela – Şef Serviciul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale;

Trifan  Florina – expert – Compartiment Achiziţii Publice;
Zaharie Nicoleta - consilier juridic - Compartiment juridic;
Ionel Daniel Adam - consilier local;
Vasile Podaru - consilier local.

Art. 4. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, pentru a semna
Contractul de vânzare-cumpărare.



Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Investiţii;
- persoanelor nominalizate  la art. 3

Brad, 26.11.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR

Ionel Daniel Adam                                                                         Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot: deschis;
număr voturi obţinute: 14 voturi „pentru”, art. 3 adoptat prin vot secret


