ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 69/2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 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. 67/11573/22.05.2019
și EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 66/11572/22.05.2019 a Primarului Municipiului
Brad prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Brad 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;
Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr.
67/11532/24.05.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad;
Având în vedere raportul nr. 62/11569/27.05.2019 al comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
și libertăților cetățenilor;
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. I. - Art. 1 alin.1 se modifică și se completează și va avea următorul
conținut:
„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, completându-se în mod corespunzător contractul de delegare al
serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Brad”.

Art. II. - Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 5. - Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua
Prest” Hunedoara să încheie act adițional la contractul de delegare al serviciului de
alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Brad în sensul prevăzut la art. 1
alin.1 din prezenta hotărâre”.
Art. III. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2019
rămân neschimbate.
Art. IV. – 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. V. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi
termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată.
Art. VI. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- S.C. APA PROD S.A. Deva;
- A.D.I. AQUA PREST Hunedoara;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat.

Brad, 30.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANCUȚA FLORENTINA MIHEȚ

cvorumul necesar: 11
sistemul de vot: deschis
număr voturi obținute: 14 voturi “pentru”

Contrasemnează
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

