
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) art. 361 alin. 2 și alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi cările și
completările ulterioare precum;

b) art. 3 alin.1 și art. 8 alin. 2 din Legea nr. 152/1998 privind în ințarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, cu modificări și completări ulterioare;

c) art. 129 alin. 2 lit. c  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi cările și
completările ulterioare;

d) art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată;

Ținând cont de:

     a)  REFERATUL DE APROBARE nr. 48/11829/14.04.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se
propune trecerea unui imobil – teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad;

     b) raportul compartimentului de specialitate nr. 41/11853/14.04.2021, respectiv al
Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

   c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv: avizul nr.
36/14688/15.04.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul nr. 21/14689/15.04.2021 al comisiei pentru
administrarea domeniului public și privat;

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD

HOTĂRÂREA

privind trecerea unui imobil – teren din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Brad

nr. 39 din 19.04.2021

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – Se aprobă trecerea unui imobil – teren din domeniul public în domeniul privat al  Municipiului
Brad.

Art. 2. – Imobilul – teren precizat la art. 1, identi cat prin C.F. nr. 67860 Brad, nr. cadastral 67860, în
suprafață de 1.300 mp., având categoria de folosință ”arabil” este situat în  municipiului Brad,  strada
Dacilor, nr. 12, județul Hunedoara.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Administrarea
Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina  BECIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD,

Carmen-Irina BORA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 39 / 19.04.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 16

4 Numărul voturilor „PENTRU” 16

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

Art.  4. –  Prezenta hotărâre poate  atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.   5.  –  Prezenta se comunică:

                                  - Prefectului Judeţului  Hunedoara;

                                  - Primarului Municipiului Brad;

                                  -  Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat.



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 39 / 19.04.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 19.04.2021

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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