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 H O T Ă R Â R E A  NR. 20/2021 

             privind  aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al 

Statului și din administrarea Ministerului Transporturilor cu drept de concesiune în 

favoarea C.N.C.F. C.F.R. S.A. în domeniul public al Municipiului Brad  

și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 26/11830/18.02.2021 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 26/11829/18.02.2021 al Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului și 

din administrarea Ministerului Transporturilor cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F. 

C.F.R. S.A. în domeniul public al Municipiului Brad și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brad; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 22/11853/19.02.2021, 

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. 9/14685/24.02.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, 

buget, finanțe; raportul nr. 4/14686/24.02.2021 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

lucrări publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură; raportul nr. 8/14687/24.02.2021 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, 

sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 19/14688/23.01.2021 al comisiei 

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

libertăților cetățenilor și raportul nr. 9/14689/23.02.2021 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1,  alin. 2 lit. b, lit. c și lit. d,  alin. 7 lit. e și lit. f, alin. 

14,  art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. a din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și  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 solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului și din 

administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F. C.F.R. 

S.A., în domeniul public al Municipiului Brad și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brad a imobilului – teren în suprafață totală de 222.726 mp. prevăzut în Anexa 

care face parte integrantă din hotărâre, precum și declararea acestuia din bun de interes public 

național în bun de interes public local. 

      Art. 2. -  Ulterior transmiterii imobilului – teren în suprafață totală de 222.726 mp. 

potrivit art. 1, acest amplasament va avea destinația realizării proiectului investițional constând 

în înființarea unui traseu de cicloturism pentru mijloace alternative de circulație pe traseul fostei 

căi ferate Brad – Păuliș - Lunca. 

      Art. 3. – Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, se obligă să 

întrețină și să modernizeze imobilul transmis și să-l mențină la standardele de calitate privind 

desfășurarea activităților specifice. 

     Art. 4. -  În situația în care  se constată că imobilul – teren transmis potrivit art. 1 nu este 

folosit în conformitate cu destinația, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al 

Statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

      Art. 5. – Predarea – preluarea imobilului identificat la art. 1 se face în baza unui protocol 

încheiat între părți în termenul prevăzut în actul normativ de transmitere a imobilului. 

    Art.  6.  – După preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a 

dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Brad. 

Art. 7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

Art. 8. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

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

       Art.  9.  – Prezenta se comunică:  

   - Prefectului Judeţului  Hunedoara;  

   - Primarului Municipiului Brad;  

   - Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat. 

 

 

 

Brad, 25.02.2021        

 

                           

                  

                                                      Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                               SECRETAR GENERAL  

                            Adina Beciu                                                                  Carmen – Irina Bora 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”            
 


