
            R O M Â N I A                                    

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           

    MUNICIPIUL BRAD                                                                      

    CONSILIUL LOCAL    

    

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 96/2020 

privind rectificarea suprafeței de teren cuprinsă în  

Cartea Funciară nr. 66334 Brad, număr cadastral 66334 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere REFERATUL DE APROBARE nr. 93/11628/24.06.2020 al 

Primarului Municipiului Brad prin care se propune rectificarea suprafeței de teren cuprinsă 

în Cartea Funciară nr.66334 Brad, număr cadastral 66334; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 100/11711/24.06.2020,  

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere raportul nr. 88/11799/25.06.2020 al comisiei pentru administrație 

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

cetățenilor și raportul nr. 50/11801/25.06.2020 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile art. 907 din Codul Civil, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 105, art.106 și art.107  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. 2 lit. c, alin.6 lit. a, alin. 7 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.  (1) – Se aprobă rectificarea suprafeței de 177 mp. teren,  proprietatea 

publică a Municipiului Brad înscris  în C.F.  nr. 66334 Brad, nr. cadastral 66334. 

        (2) – Rectificarea prevăzută la alin.1 se realizează prin modificarea în plus 

a suprafeței scriptice cu suprafața reală măsurată de 203 mp., conform documentației 

topografice întocmită de către S.C. TOPO ZARAND N&D S.R.L.  prin topograf autorizat  

Daniel Mircea Lazăr. 

         (3) – Documentația prevăzută la alin. 2 constituie Anexa la prezenta 

hotărâre și  face parte integrantă din acesta. 

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, 25.06.2020 

                                  

         

 

                                                                                             

                                                                                              

                                             

             Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                     Alexandra Chiș                                                      Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”    
 

 

 

 

 

 

 

 

  


