
                                      H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 78/2017   

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad 

                                și S.C. MARINI TRANS S.R.L. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;     

          Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.72/164/07.06.2017 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 71/165/07.06.2017 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul 

Brad  și S.C. MARINI TRANS S.R.L.; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

75/526/08.06.2017,  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. 63/167/28.06.2017 al comisiei de 

studii economice, prognoze, buget, finanţe;  raportul nr. 69/170/26.05.2017 al 

comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr.63/171/26.06.2017 

al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ;   

În conformitate cu prevederile art. 553 alin. 1 și alin.4, ale art.4 din Legea 

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare  precum și ale art. 1763-1765 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, cu modificările  și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. b, ale  

art.121 alin. 4 şi  ale art. 45 alin. 3  din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 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  schimbul de terenuri între Municipiul Brad și S.C. 

MARINI TRANS S.R.L.,   în următoarele condiții: 

Municipiul Brad predă către S.C. MARINI TRANS S.R.L. suprafața de 

229 mp. teren, identificat în CF nr. 66730 Brad, număr cadastral 66730, 

categoria de folosință ”curți, construcții” evaluat la valoarea de 1809 euro, 

respectiv 8250 lei de către evaluator autorizat ANEVAR – VARGA DOREL în 

Raportul de evaluare înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

15.797/25.05.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

S.C. MARINI TRANS S.R.L.  predă către Municipiul Brad suprafața de 

107 mp teren, identificat în CF nr. 66726 Brad, număr cadastral 66726 și 

suprafața de 122 mp teren identificat în CF nr. 66733 Brad, număr cadastral 



66733, categoria de folosință ”curți construcții”, parcele adiacente și evaluate la 

valoarea de 1809 euro, respectiv  8250 lei de către evaluator autorizat ANEVAR 

– VARGA DOREL în Raportul de evaluare înregistrat la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 15.995/29.05.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin 

Cazacu pentru a semna Contractul de schimb autentificat de Notarul Public iar 

cheltuielile ocazionate de acesta vor fi suportate de către solicitant. 

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Biroul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi 

termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată. 

Art.  5.   –  Prezenta hotărâre se comunică: 

 -  Instituţiei Prefectului  - Judeţul Hunedoara;  

 -  Primarului Municipiului Brad;  

 -  S.C. MARINI TRANS S.R.L.; 

 -  Biroul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat. 

 

                      

 

 

 

 
                                                                                           Brad, 29.06.2017    

 

 

 

 

  

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Viorel Curtean                                                                              Mihaela David 

 

 

 
cvorumul  necesar: 11  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru 

 


