
         R O M Â N I A                                                                   

    JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                               

          MUNICIPIUL BRAD                                                            

    CONSILIUL LOCAL                                                                          

  

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 122/2020 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad 

 a unui tronson de conductă pentru transport agent termic din  

municipiul Brad în vederea scoaterii din funcțiune,  

casării și valorificării  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 114/11.629/12.08.2020  și   

REFERATUL DE APROBARE  nr. 114/11.628/12.08.2020  al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Brad a unui tronson de conductă pentru transport agent termic din municipiul 

Brad în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 119/11711/13.08.2020, 

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. 77/11794/26.08.2020 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 109/11799/24.08.2020 al comisiei pentru 

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

libertăților cetățenilor și raportul nr. 59/11801/24.08.2020 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public și privat;  

 Ținând cont de gradul ridicat de degradare ca urmare a timpului îndelungat de 

funcționare a unui tronson de conductă cu lungimea de 150 m., cuprins între punctele de 

racord la rețeaua existentă C-F1, precum și de pierderile calorice pe porțiunile cu 

termoizolație inexistentă sau necorespunzătoare; 

 În conformitate cu prevederile art. 361  alin. 2 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Instrucţiunilor nr. 

167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în 

unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările 

ulterioare, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, ale  art. 7 alin.1  din Legea nr. 82/1991 a 

contabilității, republicată și respectiv a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art. I pct.2 lit. b alin. 5 n din H.G. nr. 354/2007 pentru 

modificarea şi completarea H.G. nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Hunedoara; 

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. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Brad a unei conducte cu lungimea de 150 m., cuprinsă între punctele de racord la rețeaua 

existentă C-F1, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. 

Art.  2. – Se aprobă  scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea  ca material 

reciclabil a tablei rezultate din desfacerea izolațiilor existente pe tronsonul de conductă  cu 

lungimea de  1.064 m., cuprins  între punctele de racord la rețeaua existentă C-F1. 

 Art.  3. – Se împuternicește Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să 

îndeplinească formalitățile legale de scoatere din funcțiune, casare și valorificare  a 

bunurilor prevăzute la art.1și art.2. 

Art.  4. – Sumele obținute din valorificarea  bunurilor prevăzute la art. 1 și art. 2 se 

vor constitui ca sursă de refinanțare a investiției  aflată în curs de execuție. 

Art. 5.  - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător 

Inventarul domeniului public al Municipiului Brad atestat prin H.G. nr. 1352/2001, cu 

modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 354/2007, precum și  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 9/2004 prin care s-a aprobat Inventarul domeniului privat al 

Municipiului Brad. 

Art.  6.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul  

Administrarea Domeniului Public şi Privat, Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului 

Investiții precum și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor 

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

       Art.  8. – Prezenta se comunică:  

   -  Prefectului  Judeţului  Hunedoara;  

   -  Primarului Municipiului Brad;  

   -  Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

   -  Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiții; 

   -  Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite  

        Locale.  

 

  

Brad, 27.08.2020 

 

                                                   

                                Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                  Carmen – Irina Bora 

 

 

 
 

cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”   
 

 


