
           R O M Â N I A                                                                   
JUDEłUL HUNEDOARA                                                      
  MUNICIPIULUI BRAD                                                                                                            
    CONSILIUL LOCAL    

  
       H O T Ă R Â R E A  NR. 118/2009* 

pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2003 privind constituirea unei  
comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinŃe pentru tineret, 
destinate închirierii din locuinŃele reabilitate prin ANL Bucureşti 

situate în Brad str. Aleea Patriei nr. 2 
 
    

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune  modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr. 181/2003 privind 
constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinŃe pentru tineret, destinate 
închirierii din locuinŃele reabilitate prin ANL Bucureşti situate în Brad str. Aleea Patriei nr. 2, în 
sensul înlocuirii a doi consilieri municipali care nu mai sunt în funcŃie. 

Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi avizul comisiei de specialitate a 
Consiliului local al municipiului Brad. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 
pentru LocuinŃe cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 14 alin. 3 din HGR nr. 
962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998. 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 9  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 modificarea Hotărârii nr. 181/2003 privind constituirea unei comisii 
sociale pentru analizarea cererilor de locuinŃe pentru tineret, destinate închirierii din locuinŃele 
reabilitate prin ANL Bucureşti situate în Brad str. Aleea Patriei nr. 2 care va avea următorul conŃinut: 

,, Se aprobă constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor depuse la Primăria 
municipiului Brad în vederea repartizării locuinŃelor din blocul reabilitat pein A.N.L. Bucureşti situat 
pe str. Aleea Patriei nr. 2 în următoarea componenŃă: 

Preşedinte      – ing. Circo Aurel Vasile  - viceprimarul municipiului Brad 
Membri - jr. Epure Agnes    - secretar municipiul Brad 
  - ing. Lăzărescu Cristina  - consilier biroul patrimoniu 
  - sociolog MihuŃ Emilia  - Serviciul asistenŃă Socială 
  - ing. Duşan Gheorghe Adrian - consilier municipal 
  - Ciur Gheorghe   - consilier municipal 
  - Mureş Mihai    - consilier municipal  
 Art. 2  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad, 
- Compartimentului patrimoniu 
- Membrilor comisiei 

  
BRAD,28.10.2009   
 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                               
                                                                       SECRETAR  
                           Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                                                      

 


