
       R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL  LOCAL

 H OT Ă R Â R E A  NR.22/2013
privind  aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare

a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor
 pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi  a Contractului de comodat – cadru,

Consiliul local al municipiului Brad, Judeţul Hunedoara
Având în vedere  Expunerea de motive prezentată de  Primarul municipiului Brad, domnul Florin

Cazacu, şi Referatul nr.3049/20.02.2013 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
prin care se propune adoptarea unei hotărârii prin care să se aprobe un Regulament de stabilire a
metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a Contractului de
comodat – cadru,

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 conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, şi a Hotărârii Guvernului României nr. 896/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003,

În temeiul prevederilor art.36, alin(2), lit. «c, d », alin.(6) lit. a), pct.5  precum şi ale art.45
alin.(3) 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 pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Aprobă Contractul de comodat-cadru care se va încheia cu beneficiarii prevederilor
Legii nr. 15/2003, republicată, potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Brad.

Art.4.–  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Brad, 26.02.2013

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 Contrasemnează
  Jurj Ovidiu Nicolae SECRETAR

               Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  15 voturi ,,pentru”


