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                                          H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 56/2017   

                privind  predarea către  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice și Fondurilor Europene prin  Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. 

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea  executării obiectivului de 

investiţii “ Construire  pod peste râul Crişul Alb pe  strada Cloşca, Municipiul Brad, 

judeţul Hunedoara” 
 

 

 
 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 51/164/25.04.2017 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr.50/165/25.04.2017 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune  predarea către  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

și Fondurilor Europene prin  Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea  executării obiectivului de investiţii “ 

Construire  pod peste râul Crişul Alb pe  strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul 

Hunedoara ”; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 56/526/26.04.2017,  

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. 44/167/26.04.2017 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr.33/168/26.04.2017 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 46/169/26.04.2017 al 

comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement;  raportul nr.44/170/27.04.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 

raportul nr. 48/171/27.04.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ;   

 În conformitate cu prevederile art. 41 lit. a şi art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din 

Anexa 3 la O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I” S.A.; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9,  art. 45 alin.3 şi  art.115 alin.1 lit. b  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe 

bază de protocol, a amplasamentului  teren,  situat în Municipiul Brad, județul Hunedoara  

și aflat în administrarea  Consiliului local al Municipiului Brad, în suprafaţă  de 360 mp.,   

identificat potrivit  Cărţii Funciare nr. 66659 Brad, nr. topo 66659 , liber de orice sarcini, 

în vederea şi pe  perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiţii              

“ Construire  pod peste râul Crişul Alb pe  strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul 

Hunedoara ”. 

 Art. 2. –  Se aprobă demolarea construcției aflată pe amplasament, cu funcțiunea de 

pod  și identificată cadastral cu nr. 66659-C1 (construcție care nu face obiectul predării), 

anterior semnării protocolului de predare-primire amplasament. 

         Art. 3. – Consiliul Local al U.A.T. Municipiul Brad se obligă să asigure, în 

condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

 Art. 4. –  Consiliul Local al U.A.T. Municipiul Brad se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină 

pe o perioadă de  minim 15 ani; 

 Art. 5. – Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și 

lucrări finanțate de  U.A.T. Municipiul Brad în valoare de 2.164,068 mii lei cu TVA. 

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Biroul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Investiţii şi Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale 

din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 7.  – Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 

Consiliului Local Brad nr. 136/2016. 

Art. 8.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art.  9.  –  Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  

• Primarului Municipiului Brad; 

• Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

• Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii; 

• Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

• S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti, cu sediul în 

Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite, nr. 9, bloc 107, parter şi mezanin, sector 

5. 
 

                                           Brad, 27.04.2017        

                                                                               

                                                                                                                              Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 SECRETAR 

                               Viorel Curtean                                                                                   Mihaela David 

 

 

cvorumul  necesar: 11  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 

 


