
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 20/2015
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, atestat prin H.G.R. nr.
1352/2001, cu modificările şi completările aduse prin H.G.R. nr. 354/2007, cu un număr de două imobile
teren identificate prin C.F. nr. 2852 Brad, nr. topo. 6581/78/x/b/3/2/2/2/2/2/3/2/2/1/1/2/2, cu o suprafaţă
tabulară de 1030 mp. şi C.F. nr. 248 Ţărăţel,, nr. topo. 1812/a, p.c. 1937/2 cu o suprafaţă tabulară de
1083,00 mp;

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 art.36 coroborat cu art.26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 9 şi art. 45 alin. 3  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, atestat
prin H.G. nr. 1352/2001, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 354/2007, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art. 3. – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se revocă prevederile H.C.L.
nr.12/2015.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Brad, 26.02.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR

Vasile Podaru                                                                   Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  11 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 16 voturi „pentru”


