
          ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.156/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi

administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în

proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a

Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin

Cazacu, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea
Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor
sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului
Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru
depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de
locuinţe destinate închirierii, precum şi Referatul nr. 16091/27.11.2012 al Biroului pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat,

Ţinând 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 temeiul prevederilor art. 21 alin. 1 şi art. 30 alin. 1 – 5 din Hotărârea Guvernului României nr.
1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuinţei nr. 114/1996,

În baza prevederilor art. 43 din legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit. „d”, alin.6, lit. „a”, pct.17, alin.9,   precum şi
ale art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. –Aprobă Regulamentul privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi

administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad,  conform Anexei 1 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. – Aprobă actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii ,
conform Anexei 1 la regulament.

Art. 3. (1) – Aprobă criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului
Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, conform Anexei 2 la
Regulament.

(2) – Pentru accesul la locuinţele care fac obiectul prezentei hotărâri, solicitanţii au
obligaţia îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. 1, atât la data depunerii cererilor, cât şi la
data repartizării locuinţelor.

Art. 4. – Aprobă componenţa Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate
închirierii, după cum urmează:



- 1. D-nul Viceprimar, Circo Aurel-Vasile – preşedinte
- 2. D-na Secretar, Bora Carmen-Irina – membru
- 3. D-na Lăzărescu Cristina, şef Birou A.D.P.P. – membru
- 4. D-na Mihuţ Emilia, Şef  S.P.A.S. – membru
- 5. D-na Zaharie Nicoleta, consilier juridic –membru
- 6. D-nul Răpcău Ancuţa Florentina, consilier local – membru
- 7. D-nul Ştefan Bogdan Mihai consilier local – membru
- 8. D-nul Hărăguş Ioan, consilier local – membru
- 9. D-na Grosu Maria, inspector  Birou A.D.P.P. – secretar, fără drept de vot.

Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art. 6. - Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială;
- Persoanelor nominalizate la art. 4;
- Solicitanţilor de locuinţe, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Brad şi pe site-ul

oficial al Primăriei Municipiului Brad.

       Brad, 29.11.2012

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează
 Hărăguş Ioan SECRETAR

             Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


