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                             H O T Ă R Â R E A  NR.100/2010 

 privind aprobarea Listei cu actele justificative pe care solicitanŃii de 
locuinŃe construite din fonduri ANL sunt obligaŃi să le depună la 

Primăria municipiului Brad pentru a fi analizate   
 

 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea Listei cu actele justificative pe care solicitanŃii de locuinŃe construite şi date în 
exploatare prin programele derulate de ANL, au obligaŃia să le depună la Primăria municipiului Brad 
pentru a fi analizate de către comisia socială constituită prin dispoziŃia primarului municipiului Brad. 
 łinând cont de adresa nr. 51819/IA/12.08.2010 a Guvernului României – Cabinet secretar de 
stat. 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei 
NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor   
HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe.  

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6 lit.,,a” pct. 17 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 
           Art. 1 – Se aprobă Lista cu actele justificative pe care solicitanŃii de locuinŃe construite din 
fonduri ANL au obligaŃia să le depună la Primăria municipiului Brad pentru a fi analizate de comisia 
socială, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Prezentul proiect de hotărâre se comunică:  
 - InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara  

- Primarului municipiului Brad,  
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad  

  - Comisiei sociale 
 
 
 
BRAD,  06.09.2010    
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* sistemul de vot : deschis     

 cvorumul obŃinut: 14 voturi ,,pentru” , 3 consilieri absenŃi motivat ( Manea Iosif, Hărăguş Marin Constantin, Ştefan Bogdan) 

 



      ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.100/2010 
 
 

LISTA CU ACTELE JUSTIFICATIVE PE CARE SOLICITANłII  
DE LOCUINłE CONSTRUITE DIN FONDURI ANL  SUNT OBLIGAłI  
SĂ LE  DEPUNĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD PENTRU A FI 

ANALIZATE   
 
 

1.  copia autentificată a certificatului de naştere pentru titularul cererii;  
2. copia autentificată a actului de identitate pentru titularul cererii;   
3.   declaraŃia autentificată a titularului cererii şi după caz, ale soŃiei/soŃului şi 

ale celorlalŃi membri majori din familia acestuia, din care să rezulte că nu deŃin şi nu 
au deŃinut o altă locuinŃă în proprietate sau cu chirie provenite din proprietatea statului 
sau a municipiului Brad; 
           4. documente care să dovedească veniturile băneşti ale familiei (împreună cu 
alte persoane aflate în întreŃinere) cum ar fi: 

- adeverinŃă de la locul de muncă şi copie a cărŃii de muncă completată 
la zi pentru titularul cererii (locul de muncă să fie în municipiul Brad sau pe o rază de 
50 km de municipiul Brad); 

- pentru persoanele aflate în întreŃinere: cupon de pensie şi decizie de 
pensionare, adeverinŃe de la locul de muncă, alte acte care să dovedească veniturile; 

- pentru copii: adeverinŃă de la şcoală pentru beneficiarii de burse, 
adeverinŃe de la Primărie pentru beneficiarii de alocaŃii complementare/ 
monoparentale etc.; 
 5. acte doveditoare privind modul de locuire în prezent (contract de închiriere, 
declaraŃie notarială etc.) din care să rezulte suprafaŃa locuibilă şi numărul de 
persoane ce locuiesc în spaŃiul respectiv; 
 6. copia certificatului de căsătorie, copia certificatelor de naştere pentru 
copii, respectiv acte de identitate pentru persoanele aflate în întreŃinere; 
 7. copia certificatului de expertiză medicală pentru bolnavi; adeverinŃe 
medicale pentru femeile însărcinate; 
 8. acte doveditoare privind ultimul nivel de studii încheiat şi atestat (pentru 
titularul cererii:diplome, adeverinŃe, certificate etc.).; 
   9. adeverinŃă pentru tinerii proveniŃi din case de ocrotire socială; 
         10. acte doveditoare privind adopŃiile; 
         11. acte doveditoare privind evacuări din case naŃionalizate; 
         12. dovada domiciliului stabil de cel puŃin 1 an în municipiul Brad pentru cei 
care îşi desfăşoară activitatea pe o rază de până la 50 km  de municipiul Brad; 
         13. acte doveditoare cu privire la persoanele aflate în întreŃinere; 
         14. acte doveditoare pentru solicitarea unei camere în plus; 
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