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          H O T Ă R Â R E A  NR. 66/2008* 

privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea marginalizării sociale în anul 2008 

  
 
 

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

propune  aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în 
anul 2008. 

     În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, ale art. 51, ale art. 60 din H.G.R. nr. 1149/2002 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale.       

În temeiul prevederilor art. 36  alin. 6 lit,,a” pct. 2 şi art. 45 alin. 1  din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată. 
 

                              H O T Ă R Ă Ş T E 
 

  Art. 1 –  Se aprobă Programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale pentru anul 2008, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2-  În vederea aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, 
Serviciul de asistenŃă socială şi Biroul administraŃiei publică locală, autoritate tutelară întocmesc 
situaŃia privind persoanele şi familiile marginalizate social, pe care o actualizează trimestrial şi o 
comunică DirecŃiei de Muncă şi ProtecŃie Socială Hunedoara – Deva. 
 Art. 3 –  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciului asistenŃă socială din cadrul Primăriei municipiului Brad 
-  Biroului administraŃiei publice locale, autoritate tutelară 
  

 
 BRAD, 29.04.2008 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Bălău Nicolae                                        SECRETAR           
                              
                                          Epure  Agnes 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru” şi 1 consilier demisionat  ( Radovici Teofil Emilian) 
 



     ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.66/2008  
 

 
PROGRAMUL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI  

COMBATEREA  MARGINALIZĂRII SOCIALE ÎN ANUL 2008 
 

I. Asigurarea de locuinŃe pentru familiile/ persoanele fără adăpost: 
1. Repartizarea de locuinŃe  din fondul locativ de stat cu prioritate familiilor 

sau persoanelor marginalizate social 
TERMEN : PERMANENT 
2. Repartizarea de locuinŃe sociale pentru familiile şi persoanele care nu mai 

pot beneficia de locuinŃă conform Legii locuinŃei nr. 114/ 1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

TERMEN: PERMANENT 
 
II. Accesul  la serviciile publice de strică necesitate: 
1. Reducerea impozitului pentru  locuinŃele proprietate personală cu 50% 
2. Decontarea unei părŃi din factura  la apă curentă şi energie electrică 

pentru beneficiarii de venit minim garantat care locuiesc în locuinŃe 
sociale  

TERMEN: PERMANENT 
 
III. Acordarea de ajutoare materiale şi financiare familiilor aflate în 

situaŃii de necesitate: 
1. Acordarea de ajutoare financiare familiilor/ persoanelor aflate în situaŃii 

de necesitate 
TERMEN : PERMANENT 
2. Sprijinirea persoanelor marginalizate social în vederea întocmirii cărŃilor 

de identitate 
TERMEN: PERMANENT 
3. Acordarea de burse sociale 
TERMEN :LUNAR 
4. Acordarea de masă la Cantina de Ajutor Social pentru persoanele / 

familiile marginalizate social 
TERMEN: LUNAR 
 
IV. Accesul la un loc de muncă 
1. Acordarea priorităŃii în angajarea persoanelor marginalizate pe posturi 

create cu convenŃii încheiate între Primăria municipiului Brad şi 
A.J.O.F.M. 

TERMEN : ANUAL 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Bălău Nicolae                                        SECRETAR           
                              
                                          Epure  Agnes       
 


