
 

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

H O T Ă R Â R E A  NR.103/2011* 
 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul 

 privat al municipiului Brad în vederea casării acestora 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune trecerea din domeniul public în domeniul privat a 906,40 m. de Ńeavă din reŃeaua de termoficare 
a municipiului Brad care a fost înlocuită datorită gradului ridicat de uzură, în urma aprobării investiŃiei 
,,Modernizarea Punctului Termic nr. 5 şi a reŃelelor aferente acestuia”. 

łinând 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 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, a HGR nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeŃului Hunedoara precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeŃul Hunedoara, a HGR nr. 354/2007 privind modificarea şi 
completarea HGR nr. 1352/2001, precum şi a  OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcŃiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităŃilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001.  

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” şi 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 din domeniul public în domeniul privat a 906,40 m de Ńeavă din 

reŃeaua de termoficare a municipiului Brad, în vederea scoaterii din funcŃiune a acesteia .   
 Art.2_ - Se aprobă casarea a 906,40 m de Ńeavă rezultată din reŃeaua de termoficare a 
municipiului Brad în urma înlocuirii acesteia .  
 Art. 3– Se aprobă constituirea unei comisii în vederea casării Ńevilor de termoficarea în 
următoarea componenŃă: 
 Preşedinte  - Circo Aurel   - viceprimar municipiul Brad 
 Secretar    - Lăzărescu Cristina  - consilier compartimentul patrimoniu 
 Membri - Petrean Gabriela  - şef serviciu buget, finanŃe 
   - Trifa Doreana  - consilier juridic     
   -  Leaha Ştefan Dorel  - consilier municipal     
 Art. 4  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-     membrilor comisiei prevăzuŃi  la articolul  3  
 

   BRAD, 28.07.2011   
                                          

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                    CONTRASEMNEAZĂ                             
                         SECRETAR 
             Sim Mihaela Dorina Marcela                                                            Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier absent motivat (Circo Aurel Vasile)  


