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

H O T Ă R Â R E A  NR. 89/2009* 
 privind trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a 

municipiului Brad în proprietatea publică a statului şi pentru  
reglementarea juridică a terenurilor aferente 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea 
publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente la solicitarea Guvernului 
României în baza adreselor nr. 207480/DNA/06.05.2009 şi nr. 30498/IA/14.05.2009. 
 În conformitate cu prevederile art. II alin. 1 din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, a art. 9 alin. 2 
şi art. 10 alin.2 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 –  Se  aprobă  trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului 
Brad în proprietatea publică a statului la solicitarea Guvernului, în vederea trecerii acestora în 
proprietatea privată a statului,conform Anexei nr. 1  care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 –  LocuinŃele pentru tineri prevăzute la articolul 1 după trecerea lor în proprietatea 
privată a statului rămân în administrarea Consiliului local Brad, în vederea vânzării locuinŃelor către 
cei în drept la cererea acestora în condiŃiile legii.   

Art. 3 – LocuinŃele prevăzute la articolul 2 pentru care nu sunt înregistrate solicitări de 
cumpărare în condiŃiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante se 
administrează în continuare ca locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii. 

Art. 4 – Terenurile aferente construcŃiilor prevăzute la articolul 1 identificate conform 
Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului 
Brad în proprietatea privată a municipiului Brad, în vederea vânzării acestora. 

Art. 5  - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică poziŃia nr. 338 din Anexa 
la Hotărârea Consiliului local nr. 24/2006. 

 Art. 6– Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
-    Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-     Ministerul Dezvoltării Regionale  şi LocuinŃei 

  
 
    BRAD, 28.08.2009   
 
   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
     Duşan Gheorghe Adrian                               Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier  absent motivat (Oprişa Ioan Florin) 



                                                                      
 
 

ANEXA NR. 1 LA  
    HOTĂRÂREA  CONSILIULUI LOCAL NR. 89/2009 
 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a construcŃiilor care se transmit din proprietatea publică a 

 municipiului Brad în proprietatea publică a statului 
 
 
 
 

Nr.
crt. 

Denumirea 
construcŃiei, adresa 

imobilului 

Persoana juridică 
de la care se 
transmite 
construcŃia 

Persoana 
juridică la 
care se 

transmite 
construcŃia 

Caracteristicile tehnice ale 
construcŃiilor/ 
imobilului 

0 1 2 3 4 
 
 
 
1. 

 
Bloc de locuinŃe 
CORP A str. Nestor 
Lupei f.n Nr. 
cadastral 60183 

 
 

municipiul Brad 

 
 

Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Ade= 170 m

2 
Total locuinŃe: 3 
Cheltuieli efectuate, 
înregistrate în contabilitate  
( valoare de inventar) = 
416081,95 lei 

 
 
 
2. 

 
Bloc de locuinŃe 
CORP B str. Nestor 
Lupei nr. 3 Nr. 
cadastral 60184 

 
 

municipiul Brad 

 
 

Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Ade= 1708 m

2 
Total locuinŃe: 30 
Cheltuieli efectuate, 
înregistrate în contabilitate  
( valoare de inventar) =  
1045099,95 lei 

 
 
 
3. 

 
Bloc de locuinŃe 
CORP A str. Nestor 
Lupei nr. 5 Nr. 
cadastral 60185 

 
 

municipiul Brad 

 
 
 

Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Ade= 333 m

2 
Total locuinŃe: 5 
Cheltuieli efectuate, 
înregistrate în contabilitate  
( valoare de inventar) = 
815031,11 lei 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
     Duşan Gheorghe Adrian                               Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
 
  



 
 
 
ANEXA NR. 2 LA  

    HOTĂRÂREA  CONSILIULUI LOCAL NR. 89/2009 
 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a terenurilor care se transmit din proprietatea publică în proprietatea 

privată a  municipiului Brad 
 
 
 
 

Nr.
crt. 

 Adresa terenului  Număr cadastral Caracteristicile tehnice ale  
terenului 

0 1 2 3 
 
1. 

 
Str. Nestor Lupei f.n. 
  

60183 
 
  

SuprafaŃa = 170 mp.  
conform planurilor urbanistice 
aprobate 

 
2. 

  
Str. Nestor Lupei nr. 3 

 
60184 

  

SuprafaŃa = 427 mp.  
conform planurilor urbanistice 
aprobate 

 
3. 

 
 Str. Nestor Lupei nr.5 

 
60185 

 
  

SuprafaŃa = 333 mp.  
conform planurilor urbanistice 
aprobate 
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