
        R O M Â N I A               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               

    CONSILIUL LOCAL    

     

H  O T  Ă  R  Â  R  E  A  NR. 186/2020 

privind  aprobarea  Metodologiei  de identificare a persoanelor şi familiilor 

 care sunt marginalizate social din municipiul Brad pentru anul 2021 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 175/11629/08.12.2020 și  REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 175/11628/08.12.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din municipiul Brad pentru 

anul 2021;   

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 181/11711/14.12.2020, 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. 63/11798/21.12.2020 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, 

protecție socială și de agrement și raportul nr. 149/11799/21.12.2020 al comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 49, art. 51, art. 53 și art. 56  din  Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,aprobate prin  H.G. nr. 

1149/2002, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7 lit. a,  art. 139  alin. 1 și ale art. 196 alin.1 lit. a  din  O.U.G.  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 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. 1.  –  Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate 

social din municipiul Brad pentru anul 2021,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.  2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția de Asistență Socială 

Brad -  Serviciul de Asistenţă Socială. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

          Art.  4.    -  Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Prefectului  Judeţului  Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad; 

  - Direcției de Asistență Socială Brad - Serviciul  de Asistenţă Socială. 

 

 

     Brad, 22.12.2020        

                                        

                              Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                    Carmen – Irina Bora 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute: 16  voturi “pentru”                                                                                 


