
        R O M Â N I A                                                           
JUDEłUL HUNEDOARA                                                       
  MUNICIPIULUI BRAD                                    
    CONSILIUL LOCAL    
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 57/20010* 
 privind  trecerea unor imobile din proprietatea Companiei NaŃionale a Huilei SA  

Petroşani – Exploatarea Minieră łebea, judeŃul Hunedoara în domeniul public al municipiului  
Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 
trecerea unor imobile din proprietatea Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră 
łebea, judeŃul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al 
municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Văzând adresa nr. 1267/2006 a Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani prin care se dă acceptul de 
a se transfera unele imobile în proprietatea municipiului Brad, prin aplicarea procedurii de dare în plată 
conform Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr. 486/2007 pentru aprobarea procedurii privind stingerea 
creanŃelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanŃelor 
reprezentând contribuŃii sociale administrate de Ministerul Economiei şi FinanŃelor prin trecerea în 
proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor şi a art. 163 din Normele 
metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată 
prin H.G.R. nr. 1050/2004. 
 łinând cont de adresa nr. 1758/29.04.2010 a Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani, de adresa 
nr. 860/13.05.2010 a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor Bucureşti – DirecŃia Juridică, precum şi adresa 
nr. 250163/26.04.2010 a DirecŃiei Generale Resurse Minerale a Ministerului Economiei, ComerŃului şi 
Mediului de Afaceri prin care şi-a exprimat acordul de principiu privind transferul activelor de la Compania 
NaŃională a Huilei SA Petroşani, judeŃul Hunedoara, în proprietatea municipiului Brad şi administrarea 
Consiliului local al municipiului Brad. 

Având în vedere 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. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c ” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215 
/2001. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art. 1 – Se propune trecerea, fără plată, a unor imobile situate în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara, 
din proprietatea Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră łebea, judeŃul Hunedoara, 
în domeniul public al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara şi administrarea Consiliului local al municipiului 
Brad, judeŃul Hunedoara. 
   Art. 2 - Bunurile propuse a fi preluate sunt cele evidenŃiate în  Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  Art. 3 -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Consiliului JudeŃean Hunedoara Deva 
- Companiei NaŃionale a Huilei SA Petroşani 
- Ministerului AdministraŃiei şi Internelor Bucureşti – DirecŃia Juridică 

  
BRAD,  31.05.2010 

 
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                             Contrasemnează                

Kiszely Fabius Tiberiu                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  


