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    CONSILIUL LOCAL        
                   
              

H O T Ă R Â R E A  NR. 117/2010* 
 privind  aprobarea Listei de priorităŃi ANL pentru anul 2010 în vederea 

repartizării locuinŃelor construite în Brad de către AgenŃia NaŃională pentru  
LocuinŃe destinate tinerilor  în vârstă de până la 35 de ani în cadrul Programului  

de construcŃii de locuinŃe 
 
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  aprobarea Listei de priorităŃi ANL pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinŃelor 
construite în Brad de către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe destinate tinerilor în vârstă de până la 35 
de ani în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe.  
 łinând cont de Hotărârea Consiliului local Brad nr. 113/2010 privind  aprobarea Criteriilor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor 
pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 
LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d”, 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 de priorităŃi ANL pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinŃelor 
construite în Brad de către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe destinate tinerilor  în vârstă de până la 
35 de ani în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe, conform Anexei, cu un număr de 177 de 
solicitanŃi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului Hunedoara, 
-  Primarului municipiului Brad,  
-  Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad,   
-  membrilor Comisiei de analiză a dosarelor depuse de petenŃi în vederea repartizării unei  
    locuinŃe ANL  

    
  
BRAD,  12.10.2010    
   
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                    Contrasemnează                    

Mureş Mihai                                                                             SECRETAR 
                                Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    

cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi motivat ( Ştefan Bogdan Mihai şi Groza Liviu) 

 


