
 

         R O M Â N I A                                                                  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

  H  O T  Ă  R  Â  R  E A NR. 35/2019 

privind darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A. Deva –  

operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - a  

unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului  

 Brad, județul Hunedoara  

 

  Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

  Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 35/11573/20.03.2019 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 34/11572/20.03.2019  a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune darea în administrarea  și gestiunea S.C. APA PROD S.A Deva – 

operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – a unor bunuri imobile, 

proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara; 

  Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

37/11352/21.03.2019,  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. 15/11566/27.03.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 26/11569/25.03.2019 al comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 15/11570/25.03.2019 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;    

  În conformitate cu prevederile art.3 alin.4 din  Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, actualizată, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul 

de alimentare cu apă și canalizare, republicată, precum și ale art. 867 și următoarele din 

Codul Civil; 

  În temeiul prevederilor  art. 36 alin.2  lit. c, alin. 5 lit. a coroborate cu art. 123 

alin.1 şi ale art. 45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum și  ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1.  (1) - Se aprobă darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A 

Deva – operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – a unor bunuri 

imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara. 

                  (2) -  Datele de identificare ale bunurilor imobile menționate la alin. 1 

sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art. 2. – Predarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces – 

verbal de predare – primire de către o comisie desemnată în acest sens. 

      Art. 3. -  Se aprobă comisia de predare a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 în 

următoarea componenţă: 

            Preşedinte:  -  Podaru  Vasile       -  Viceprimar Municipiul Brad; 



                     Secretar:     - Lăzărescu Cristina – şef Birou pentru Administrarea Domeniului        

Public şi Privat;                                                      

                     Membri:        -  Petrean Gabriela    - şef  Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, 

Taxe şi Impozite Locale;  

                                         - Herczeg Adrian  - inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor 

Comunitare de utilități Publice; 

                                          - Fodor Cristian – inspector în cadrul Compartimentului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului; 

                                          - Manea Iosif           - consilier local; 

                         -  Adam Ionel Daniel     -  consilier local. 

 Art. 4. – Darea în administrare a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va face 

pe durata de funcționare a S.C. APA PROD S.A. Deva, în termen de 30 de zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.  5. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, 

să semneze Contractul de administrare  prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta  hotărâre. 

    Art. 6.  (1) – Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea 

corespunzătoare a bunurilor imobile prevăzute la art. 1. 

                               (2) – Titularul dreptului de administrare va exercita posesia și folosința 

asupra bunurilor preluate, în condițiile legii. 

                               (3) - Evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Brad și ale S.C. 

APA PROD S.A. Deva se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei 

hotărâri. 

                Art. 7. – Bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 vor fi inventariate anual împreună 

cu reprezentanții proprietarului. 

  Art. 8. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe 

și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Art. 9. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

     Art.  10.   –  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- S.C. APA PROD S.A. Deva; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite 

Locale; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Persoanelor nominalizate la art. 3. 

   Brad, 28.03.2019 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                           SECRETAR 

      MIHAI MUREȘ                                                                  CARMEN – IRINA BORA 
cvorumul  necesar: 11  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” , art. 3 adoptat prin vot secret  


