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H O T Ă R Â R E A  NR. 22/2020 

privind schimbarea destinației  imobilului situat în municipiul Brad, 

strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara 

  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE    nr. 21/11629/23.01.2020 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 21/11628/23.01.2020 al Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune schimbarea destinației  imobilului situat în municipiul Brad, strada 

Independenței, nr. 5, județul Hunedoara; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr.                                 

23/11711/23.01.2020, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 21/11798/23.01.2020 al comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și 

libertăților cetățenilor și raportul nr. 12/11801/23.01.2020 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile art. 914 din Codul Civil, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, ale  art. 111 din Ordinul nr. 700/2014 din Regulamentul de avizare, 

recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 

700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și 

completările ulterioare,  precum și ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor, art. 129 alin. 1,  alin. 2 lit. c,   art.139  alin. 3 lit. g  precum și 

ale art. 196 alin. 1 lit. a din  O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată, 

 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

          Art. 1.   – Se aprobă schimbarea destinației imobilului înscris în C.F. nr. 64760 Brad, 

nr. top. 14/c, proprietatea publică a Municipiului Brad,  situat în intravilanul municipiului 

Brad, strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara  din  casă de locuit  în  Punct de 

informare turistică, servicii publice cu suprafața construită de 234 mp.. 

Art.  2.  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad.  

Art.  3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 



           Art.  4. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

 - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

 - Primarului Municipiului Brad;  

                - Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

   

 

 

 

 

 

 

 
Brad, 23.01.2020 

 

 

 

                                                                                                                                     

              

                                                                               

                                     Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                SECRETAR GENERAL  

                       Vasile Poenaru                                                                     Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru 

 


