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

HOTARÂREA NR.17/2012
 privind completarea inventarului domeniului public

al municipiului Brad

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care se

propune completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad, însuşit prin Hotărârea
Consiliului local nr. 87/1999, completat şi modificat prin Hotărârile Consiliului local Brad nr. 46/2001,
nr. 74/2001, nr.161/2003, nr. 24/2006, nr. 151/2006, nr. 97/2009, nr. 52/2010, nr. 84/2010 şi 156/2010,
cu terenul în suprafaţă de 7 mp., situat în municipiul Brad adiacent blocului 16 sc. B de pe str. Cuza
Vodă, proprietatea Statului Român.

Precizăm că terenul susmenţionat nu a făcut obiectul Legii nr. 18/1991 şi nici a Legii nr. 10/2001.
Ţinând 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 nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a HGR nr. 354/2007 pentru modificarea şi
completarea HGR nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public a judeţului Hunedoara, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi 45 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 completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad cu teren în
suprafaţă de 7 mp., situat în municipiul Brad adiacent blocului 16 sc. B de pe str. Cuza Vodă,
proprietatea Statului Român, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
-  Biroului administrarea domeniului public şi privat - Primăria  Brad

  BRAD, 31.01.2012

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMNEAZĂ

       Ştefan Bogdan Mihai                                   SECRETAR
                                  Galea Mirela

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin)


