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H O T Ă R Â R E A  NR. 103/2009* 

 privind constituirea unei comisii pentru verificarea situaŃiilor de 
lucrări precum şi a stadiului fizic de execuŃie a investiŃiei 

,,LocuinŃe sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul Brad 
  
 
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       

  Având în vedere  EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
precizează că începând cu luna septembrie 2009 câştigătorul licitaŃiei pentru realizarea investiŃiei 
,,LocuinŃe sociale de pe str. Şteampurile Vechi” – SC TOTAL INSTAL SRL în asociere cu SC 
ACOMIN SA a început derularea lucrărilor de execuŃie, precum şi Raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad şi de 
avizul comisiei de specialitate al Consiliului local al municipiului Brad. 
 Văzând adresa nr. 59168/11.09.2009 a Guvernului României – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi LocuinŃei prin care se solicită componenŃa comisiei de verificare a situaŃiilor de lucrări. 
            În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 2 din OUG nr. 74/2007 privind asigurarea 
fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 
locuinŃele retrocedate foştilor proprietari. 
   În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,f”, alin. 6 lit.,,a” pct. 2 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 constituirea unei comisii pentru verificarea  situaŃiilor de lucrări precum şi 

a stadiului fizic de execuŃie a investiŃiei ,,LocuinŃe sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul 
Brad în următoarea componenŃă: 

- Preşedinte  - Duna Gheorghe – şef birou urbanism, amenajarea teritoriului şi investiŃiei 
- Secretar - Uibariu Monica– inspector biroul urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii 
- Membri - Petrean Gabriela – şef serviciu buget 
  - Bălău Nicolae – inspector de specialitate compartiment ULM    
  - Mihalea Nicolae – inginer – diriginte de şantier 
Art. 2 – Comisia va verifica lunar stadiul realizării investiŃiei şi va întocmi o situaŃie care va 

fi transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei. 
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

 - InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
 - Primarului municipiului Brad,   
 - Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei Bucureşti 

                         - Membrilor Comisiei prevăzuŃi la articolul 1  
 
BRAD, 29.09.2009   
                                  
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
            Groza Liviu                                        Contrasemnează 
                                    SECRETAR  
                                              Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    

 


