
    
        R O M Â N I A                                             A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                           SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                             Mihaela  David                   

    CONSILIUL LOCAL    

      Nr. 7/164/16.01.2017 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate 

închirierii valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de 

solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul 

programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Conform Procesului verbal nr. 1540/16.01.2017, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei sociale de 

analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către 

A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. 

nr. 174/2015, s-au analizat toate cererile, cu actele aferente, depuse până la data de 31 decembrie 2016 de 

către persoanele care solicită atribuirea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii şi s-a întocmit lista 

de priorităţi în soluţionarea acestor cereri. 

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 7/165/16.01.2017 a Primarului Municipiului 

Brad, domnul Florin Cazacu, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind 

aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru 

anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii”;   

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1, alin. 3 şi alin. 4 din Hotărârea Guvernului României 

nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c şi d”, alin. 6 lit. ,,a” pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, 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 Lista cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate 

închirierii, valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de 

solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului 

„Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

            Art. 2.   –   Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2016. 

            Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

 Art.  4. – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului  - Judeţul Hunedoara; 

-  Primarului Municipiului Brad; 

-  Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- Persoanelor nominalizate în Anexa la prezenta hotărâre, prin afişarea listei la sediul Primăriei 

Municipiului Brad.  

 

               Iniţiator: 

P R I M A R 

                 Florin Cazacu 

 

 

 



 

 

    R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL  BRAD  

        P R I M A R  
Nr. 7/165/16.01.2017 

 

 

E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

 privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, 

destinate închirierii valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză 

a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii” 

 

 

 

 

În temeiul prevederilor art.15 alin.1 din H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare „analizarea  cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se 

face anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare 

cererile depuse până la sfârşitul anului precedent”. 

Potrivit procesului-verbal nr. 1540/16.01.2017, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei 

sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. nr. 174/2015, s-au analizat toate cererile, cu 

actele aferente, depuse până la 31 decembrie 2016 de către persoanele care solicită 

atribuirea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii şi  s-a întocmit lista de priorităţi 

în soluţionarea acestor cereri. 

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 15 alin. 1, alin. 3 şi alin. 4 din 

Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
 

 

 

       P R I M A R 

               Florin Cazacu 
 


