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

H O T Ă R Â R E A  NR. 63/2014
privind darea în administrare  Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului

Hunedoara   a imobilului – construcţie şi teren, situat în Brad, strada Aleea Patriei, nr. 2- parter,
în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Extern Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad.
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin

Cazacu, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind darea în administrare
Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara  a imobilului – construcţie şi teren, situat în Brad, strada
Aleea Patriei, nr. 2- parter, în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Extern Brad  , precum şi Referatul
nr. 8339/20.05.2014 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat,

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 art. 867 şi următoarele N.C.C şi prevederile Legii nr. 213/2001
privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul  cu prevederilor art. 36 alin.2 lit. „c”, alin. 5 lit. „a”, alin.6  lit. „a”, pct.3, alin.9, art. 45
alin. 3, precum şi ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1 – Se aprobă darea în administrare Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara  a

imobilului – construcţie identificat prin C.F. Nr, 61746-C1-U1 Brad, număr cadastral 61746-C1-U1 cu
suprafaţă construită de 255 mp. şi suprafaţă utilă de 194 mp. şi teren identificat prin C.F. nr. 61745 Brad, nr.
cadastral 61745 situat în Brad, strada Aleea Patriei, nr. 2, parter, având destinaţia curte cu suprafaţa de 538
mp..

Art.2 – Imobilul prevăzut la art. 1 este destinat activităţii Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului
Hunedoara

Art.3. - Se interzice schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art.1.
Art. 4 - Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreţinerea corespunzătoare a imobilului şi

va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor pentru plata utilităţilor, încheind cu furnizorii acestora
contracte în nume propriu.

Art.5 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.1 se face pe bază de Protocol  încheiat între
reprezentanţii  Municipiului Brad şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara.

Art. 6 - Darea în administrare a imobilului se face pe o perioadă de 5 ani , cu posibilitatea prelungirii
acestei perioade la solicitare.

Art.7 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze
Protocolul  de predare-primire a imobilului.

Art. 8 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat.

Art. 9 - Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara.
          BRAD, 29.05.2014

Contrasemnează
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                                  SECRETAR

Fabius Tiberiu Kiszely                                                                    Carmen Irina Bora

*cvorumul necesar: 11  voturi
sistemul de vot : deschis

număr voturi obţinute:  14 voturi  ,,pentru”


