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

H O T Ă R Â R E A  NR.46/2011* 
 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Brad 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune trecerea Punctului termic nr. 17 situat pe str. Horea, cu terenul aferent şi echipamentele 
aferente acestuia, din domeniul public al municipiului Brad în domeniul privat al municipiului în 
vederea scoaterii  din funcŃiune . 

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 Punctului termic nr. 17 

situat în Brad, pe str. Horea,  cu terenul aferent şi echipamentele aferente, în vederea scoaterii din 
funcŃiune a acestuia . 
 Art. 2 – Echipamentele aferente Punctului termic nr. 17 sunt cele prevăzute în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3  - Se aprobă valorificarea Punctului termic nr. 17 cu  echipamentele aferente.  
 Art. 4– Se aprobă constituirea unei comisii  care va proceda la scoaterea din funcŃiune şi 
valorificării  bunurilor prevăzute  în  Anexă  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 
   - Duşan Gheorghe  - consilier municipal     
 Art. 5  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-     membrilor comisiei prevăzuŃi  la articolul  4  
 

   BRAD, 30.03.2011   
                                                

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ            CONTRASEMNEAZĂ                              
                  SECRETAR 
    Radovici Teofil Emilian             Epure Agnes  
 
           
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”   
                                                           
                           



        A N E X Ă 
 
         LA HOTĂRÂREA NR. 46/2011 
 
 
 

ECHIPAMENTELE AFERENTE PUNCTULUI TERMIC NR. 17 
CARE URMEAZĂ A FI DEZAFECTATE 

 
 
 
 
 
 1. Cădire        81 mp. 
 2. Teren aferent       81 mp. 
 3. Aparat contracurent încălz. D35 OL 4 x 3000    1 buc.    
 4. Branşament electric        1 buc.   
 5. Tablou electric principal       1 buc. 
 6. StaŃie dedurizare        1 buc. 
 7. Bazin apă dedurizată        1 buc. 
 8. Vas expansiune         1 buc. 
 9. Boiler apă caldă         1 buc. 
        10. Electropompă recirculare       2 buc.   
        11. Electropompă completare Q= 42 mc/h       3 buc. 
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