
 

 R O M Â N I A                                    

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           

    MUNICIPIUL BRAD                                                                      

    CONSILIUL LOCAL    

    

 
H O T Ă R Â R E A  NR. 94/2020 

privind  aprobarea schimbului de  locuinţe sociale  

 

 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE   Nr. 91/11629/19.06.2020  REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 91/11628/19.06.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune  aprobarea 

schimbului de  locuinţe sociale; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 97/11711/19.06.2020, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 59/11794/24.06.2020 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; 

raportul nr. 38/11798/24.06.2020 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, 

protecție socială și de agrement; raportul nr. 85/11799/22.06.2020 al comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 

48/11801/22.06.2020 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, 

exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad; 

 În temeiul prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. c ,  alin. 7 lit.  b și lit. q,  art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 

alin.1 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. 1.  –  (1)  Se aprobă efectuarea unui schimb de locuințe sociale din imobilele situate în 

municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, județul Hunedoara. 

          (2)  Schimbul prevăzut la alin. 1 se va efectua între locuința socială nr. 2 din imobilul 

situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi,  județul Hunedoara, în suprafață de 19,075 mp., 

deținută, conform Contractului de închiriere nr. 2797/16.02.2011, de către doamna Grancea Gianina – 

Anca (fostă Pădureanu) și locuința socială  vacantă nr. 8, parter, sc. II, din blocul de Locuințe Sociale 

situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, județul Hunedoara. 

 Art.  2.  -  Se împuternicește Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu,  să semneze 

contractul de închiriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Art. 3.  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul  Administrarea 

Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

  Art. 5.  -  Prezenta hotărâre se comunică: 

  -   Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

  -   Primarului Municipiului Brad;  

  -   Biroului  Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

  -   Doamnei Grancea Gianina - Anca. 

 

 

 

      Brad, 25.06.2020                                    

                                                                                      

                                          

                                                                  

                                         

              

     Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                     Alexandra Chiș                                                      Carmen – Irina Bora 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”    
 


