ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 103
privind clarificarea situaţiei contractelor de închiriere a apatamentelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite în regim ANL
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.07.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.605 din 19.07.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.8361/24.07.2012 ale Serviciului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, raportul nr. 8348/24.07.2012 al
Serviciului administraţia publică locală, secretariat, juridic şi relaţia cu societatea civilă şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu art.4 şi art.14 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 152/1998 privind organizarea şi funcţinare Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile cuprinse la art. 14, alin. (5) din
H.G. nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice a aplicare a Legii nr. 152/1998, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (3) lit.c), alin.(5) şi art.45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se retrage, începând cu data de 01.08.2012, împuternicirea dată prin Hotărârea
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş nr. 64/28 mai 2009 Societăţii Comerciale PREGO S.A. cu
sediul în Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr.6, jud. Alba de a încheia contractele de închiriere cu
persoanele beneficiare de repartiţii de apartamente pentru tineri, destinate închirierii, construite în
regim ANL.
Art.2: Toate contractele de închiriere de bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna
Mureş sau a statului pentru care oraşul Ocna Mureş exercită dreptul de administrare vor fi încheiate,
începând cu data adoptării prezentei hotărâri, între Oraşul Ocna Mureş prin consiliul local, pe de o
parte şi chiriaşi, pe de altă parte.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractelor de închiriere care se vor încheia în conformitate cu art. 2 se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş;
- Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
Ocna Mureş, 30.07.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. ION VINŢELER
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
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