ROM ÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 87/2013
privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată pentru vânzarea
unor imobile de la Compania Naţională a Huilei Petroşani
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Brad prin care se propune
participarea Municipiului Brad la licitaţia publică care se va organiza în data de 6 septembrie 2013
pentru achiziţionarea imobilelor clădiri şi teren de la Companiei Naţionale a Huilei Petroşani,
Ţinând cont de anunţul de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor clădiri şi teren, proprietatea
C.N.H. Petroşani, publicat de către lichidatorul SPRL EXPERT INSOLVENŢĂ DEVA ,
În conformitate cu prevederile art.3220 din O.U.G. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale, art. 179 din HGR nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG
nr. 88/1997 şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, a Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului
Ministrului Finanţelor Publice nr. 486/2007 cu modificări ulterioare, care aprobă Procedura de stingere a
creanţelor reprezentând impozite şi taxe locale, ale art. 13 lit.,,a” din OUG nr. 34/2006 şi ale Noului
Cod de Procedură Civilă,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit.,,a” pct. 16, art. 45 alin. 1 şi art. 123 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă participarea Municipiului Brad la licitaţia publică care se va organiza în data
de 6 septembrie 2013, pentru achiziţionarea, prin adjudecarea în contul creanţei, a următoarelor imobile,
proprietatea Companiei Naţionale a Huilei Petroşani:
- Cantină cu anexă şi teren aferent în suprafaţă de 478 mp. situată în Brad str. Spitalului nr. 16,
identificată prin CF 63047 Brad;
- Sediu administrativ, grup social şi centrală termică, situat în Brad str. Avram Iancu nr. 79,
identificată prin CF 60637 Brad, regim de înălţime P + 2 E, Sc = 996 mp, Ad = 2988 mp.
Art. 2 – Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Brad, domnul Circo Aurel Vasile, de a
participa în numele Municipiului Brad la licitaţia publică ce va fi organizată în data de 6 septembrie
2013, sens în care va cumpăra Caietele de sarcini şi va face oferta de preţ la licitaţie în limita
mandatului oferit.
Art. 3 – Oferta de achiziţionare a imobilelor prevăzute la articolul 1 nu va fi mai mare decât
limita creanţei acceptată la masa credală (1.472.132 lei) .
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Viceprimarului Municipiului Brad
- Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat
- Serviciul buget, finanţe, contabilitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Incău Mircea

*cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute: 13 voturi ,,pentru”

BRAD, 03.09.2013

Contrasemnează
SECRETAR
Bora Carmen Irina

