ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.75/2012
privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL
situat în Brad str. Nestor Lupei
Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin
care se propune repartizarea apartamentului nr. 19 corp B din blocul ANL situat în Brad
str. Nestor Lupei, întrucât fosta chiriaşă Grădinaru Loredana Iumi prin cererea nr.
8739/13.06.2012 a renunţat la locuinţa susmenţionată.
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului local Brad privind reactualizarea Listei de
priorităţi ANL pentru anul 2012 în vederea repartizării locuinţelor construite în Brad de
către ANL pentru locuinţele destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani .
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. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi a prevederilor art. 15 alin. 9 lit.,,a” din HGR nr.
962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,d”, alin. 5 lit.,,a”, alin. 6 lit.,,a” pct. 5 şi
17 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă repartizarea apartamentului nr. 19 corp B din imobilul ANL
situat în Brad str. Nestor Lupei domnului Niţă Adrian Ioan .
Art. 2– Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara Deva
- Primarului municipiului Brad
- Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat
- Domnului Niţă Adrian Ioan
BRAD, 25.06.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Oprişa Ioan Florin

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

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Galea Mirela

