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H O T Ă R Â R E A  NR. 139/2010* 
 privind  aprobarea Listei de repartizare a locuinŃelor situate în Brad 

str. Dacilor realizate de către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe Bucureşti   
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea Listei de repartizare a celor 50 de locuinŃe  situate în Brad str. Dacilor realizate de 
către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe Bucureşti destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.    
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 
LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 15 alin. 6 şi alin. 7 din  H.G.R. 
nr.  962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legii locuinŃei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare şi  a Hotărârii 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 temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit.,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 5, 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 repartizare a celor 50 de locuinŃe destinate tinerilor în vârstă de 

până la 35 de ani, situate în Brad str. Dacilor, realizate de către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 
Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Lista prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre este supusă contestaŃiei în termen de 7 
zile de la afişare. ContestaŃia se adresează primarului municipiului Brad care va asigura soluŃionarea 
acesteia în termen de 15 zile. 

  Art. 3– Prezenta hotărâre se comunică: 
-   InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
-   Primarului municipiului Brad 
-   Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad  

  
 
        BRAD, 16.11.2010 

                                        
                  
           PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                  Contrasemnează                       

 Mureş Mihai                                                                                  SECRETAR 
                           Epure Agnes 
 
 
      
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut: 14 voturi ,,pentru” , 3 consilieri absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai, Suciu Ovidiu )  

 


