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

 H O T Ă R Â R E A NR.25/2014
privind  vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3771 mp.

  situat în Municipiul Brad str. Abatorului

            Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune vânzarea prin licitaţie  publică a terenului în suprafaţă de 3771 mp. situat în Municipiul Brad
str. Abatorului  înscris în CF nr. 61706 nr. cadastral 61706, aparţinând domeniului privat al Municipiului
Brad,

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 bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13 alin. 1 din  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată.

În temeiul prevederilor art. 36 alin 5 lit. ,,b”, art. 45 alin.3 şi art. 123 alin. 2  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 vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3771 mp. situat în

Municipiul Brad str. Abatorului  înscris în CF nr. 61706  nr. cadastral 61706.
Art. 2 - Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzarea terenului în suprafaţă totală de 3771 mp. este

cel stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator Varga Dorel. În acest sens licitaţia va porni de
la suma de  43.932 euro - contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua licitaţiei.

Art. 3 – Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitaţia susmenţionată, conform Anexei  care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă  comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
Preşedinte – ing. Circo Aurel -  viceprimar
Secretar - ing. Lăzărescu Cristina -  şef birou A.D.P.P.
Membri - contabil Petrean Gabriela - şef serviciu buget finanţe

- jr. Zaharie Nicoleta - consilier juridic
-  Jurj Ovidiu Nicolae - consilier local

Art. 5 -  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad să semneze contractul de vânzare
cumpărare la Notarul public.

Art. 6 – Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei topografice, a Raportului de evaluare şi
costurile privind încheierea contractului de vânzare cumpărare, vor fi suportate  în totalitate de către
cumpărător.

Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat
- Compartimentului resurse umane

        BRAD, 25.02.2014

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 Contrasemnează
          Mirică Ioana Camelia                      SECRETAR

                                                                   Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar:  11 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  16 voturi ,,pentru”  , art. 4  adoptat cu vot secret


