
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.174/2015
pentru   modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 86/2013 privind constituirea

unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
din locuinţele A.N.L.

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE   nr. 77/21.645/10.12.2015  şi EXPUNEREA DE

MOTIVE nr.77/21.644/10.12.2015 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 86/2013 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii  din locuinţele A.N.L., datorită schimbărilor intervenite
în cadrul Primăriei Municipiului  Brad, în sensul înlocuirii doamnei Bora Carmen-Irina, Secretarul
Municipiului Brad, cu domnişoara David Mihaela, consilier juridic, promovată  temporar, în funcţia de
conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până la revenirea pe post a titularului acestuia,
ca membru a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii; Ţinând cont de
raportul compartimentului de specialitate nr. 79/21.647/16.12.2015, respectiv al Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nr. 59/21651/21.12.2015 ;

În conformitate cu prevederile art. 14 din H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I. – Hotărârea nr. 86/2013 a Consiliului Local Brad se modifică şi va avea următorul conţinut:
,,Se aprobă constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor depuse la Primăria

Municipiului Brad în vederea repartizării locuinţelor A.N.L. în următoarea componenţă:
Preşedinte - jr. David Mihaela - Secretar al Municipiului Brad;
Membri - Borza Monica - inspector Compartiment Relaţii Publice;

- ing. Lăzărescu Cristina - şef birou A.D.P.P.;
- sociolog Mihuţ Emilia - şef Serviciu Public Asistenţă Socială;
- Podaru Vasile - consilier local;
- Mureş Mihai - consilier local;
- Ştefan  Bogdan Mihai - consilier local.”

Art. II. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Resurse
Umane.

Art. III. – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2013 rămân neschimbate.
Art. IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr.

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. V. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Persoanelor nominalizate la art. I.

Brad, 22.12.2015
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR
Ionel Daniel Adam Mihaela David

cvorumul necesar: 8 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


