
          R O M Â N I A 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
        CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 41 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de 
31.03.2011,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.741 din 23.03.2011 de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
         Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind prelungirea, cu încă 12 luni, a termenului de 
repartiţie a unor apartamente situate în blocul nr.73 ANL, familiilor evacuate ca urmare a dezastrului 
natural produs în Ocna Mureş în data de 22.12.2010, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către 
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ; 
          Văzând –referatul şi raportul nr.3764/29.03.2011 ale compartimentului pentru urbanism, tehnic, 
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 
          Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata 
in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr.114 din 11 octombrie 
1996 – legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare şi  Normele metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, aprobate prin H.G.R. nr.446/1997,  
           În temeiul art.45 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1: Se aprobă prelungirea, cu încă 12 luni, a termenului de repartiţie a apartamentului nr.7, 
scara B situat în oraşul Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr.12, jud. Alba - blocul nr.73 ANL, 
familiei domnului Armanca Vasile, care a fost evacuată din locuinţă ca urmare a dezastrului natural 
produs în Ocna Mureş în data de 22.12.2010. 
          Art.2:  Se aprobă prelungirea, cu încă 12 luni, a termenului de repartiţie a apartamentului nr.1, 
scara A situat în oraşul Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr.12, jud. Alba - blocul nr.73 ANL, 
familiei doamnei Haiduc Mihaela Persida, care a fost evacuată din locuinţa distrusă  ca urmare a 
dezastrului natural produs în Ocna Mureş în data de 22.12.2010. 
          Art.3:  Pentru perioada de prelungire, locatarii nominalizaţi la articolele precedente datorează 
chirie în următorul cuantum:Haiduc Mihaela Persida-101 lei/lună; Armanca Vasile-104 lei/lună. 
          Art.4:  Începând cu data prezentei hotărâri se prelungeşte suspendarea, pentru o perioadă de 12 
luni, a procedurii de repartiţie a celor două apartamente identificate la articolele 1 şi 2. 

 
           Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş , prof. Drăguţ Augustin Iosif . 
 
              Se comunică la: 

- Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
- Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 

- S.C. PREGO S.A Ocna Mureş 
       -  Persoanelor beneficiare a repartiţiei ; 

Ocna Mureş, 31.03.2011 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                  SECRETAR ORAS                                  
     AUREL  PĂŞTINĂ                                                                          JR. FLORINEL NICOARA 

 
 

 
 

PSN/PSN 
EXPL.7; ANEXE.0;                                    NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16; 




