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H O T Ă R Â R E A  NR. 83/2011* 
privind scoaterea din domeniul privat al municipiului Brad a  
unei suprafeŃe de teren pentru a fi pus la dispoziŃia Comisiei 

locale de fond funciar Brad  
 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin 
care se propune scoaterea din domeniul privat al municipiului Brad a unei suprafeŃe de 1068 
mp. de teren înscris în CF nr. 4616 nr. top 5945/7/1 situat în Brad str. Morii nr. 29 pentru a fi 
pus la dispoziŃia Comisiei locale de fond funciar Brad, în vederea punerii în posesie a 
dreptului de proprietate reconstituit în baza Legii nr. 247/2005, doamnelor Albu Emilia şi 
Adaş Florica.   

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, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 
1,4,6 din Legea  fondului funciar nr. 18/1991 republicată. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9  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 scoaterea din domeniul privat al municipiului Brad a  suprafeŃei de 

1068 mp. de teren înscris în CF nr. 4616 nr. top 5945/7/1 situat în Brad str. Morii nr. 29 
pentru a fi pus la dispoziŃia Comisiei locale de fond funciar Brad, în vederea atribuirii prin 
punere în posesie a dreptului de proprietate reconstituit în baza Legii nr. 247/2005, 
doamnelor Albu Emilia şi Adaş Florica.    
 Art. 2- Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 

   -    Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
  -    Comisiei locale de fond funciar Brad 
   
    BRAD, 29.06.2011   
                                                                              

   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                              
      Sim Mihaela Dorina Marcela                                SECRETAR 
                                                  Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”  , 2 absenŃi motivaŃi ( Podaru Vasile şi Radovici Teofil Emilian)  
 


