ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 52/2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil
situat în municipiul Brad, strada Republicii, nr. 3, județul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 53/11573/18.04.2019 și
EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 52/11572/18.04.2019 a Primarului Municipiului Brad
prin care se propune aprobarea renunțării la exercitarea dreptului de preemțiune la
cumpărarea unui imobil situat în municipiul Brad, strada Republicii, nr. 3, județul
Hunedoara;
Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 53/11532/19.04.2019,
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. 45/11569/22.04.2019 al comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenilor și raportul nr. 27/11570/22.04.2019 al comisiei pentru
administrarea domeniului public și privat;
În conformitate cu prevederile art.1730 Cod Civil, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, ale art. 4 alin. 4, alin. 8 și alin. 9 precum și ale art. 36
alin. 4 lit. a din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 10, ale art. 45 alin. 1 precum și
ale art. 115 alin. 1 lit. b 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. - Se aprobă renunțarea la exercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea
de către Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, a imobilului
identificat în C.F. nr. 60578 Brad, nr. cadastral 60578/60578-C1, imobil încadrat în
categoria de imobile cu statut de monument istoric, fiind înscris pe Lista Monumentelor
Istorice sub nr. HD-II-s-B-03263, având denumirea de parte a „Centrului Istoric al
Orașului Brad”.

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul
Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Băncii Comerciale Române S.A.;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.

Brad, 25.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUREȘ MIHAI

cvorumul necesar: 9
sistemul de vot: deschis
număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”

Contrasemnează
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

