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            ROMANIA             

           Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL  LOCAL 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 127 

privind aprobarea noilor preţuri de închiriere ale apartamentelor din blocurile  

construite în regim ANL care vor fi achitate de către chiriaşii care se încadrează în 

categoria locatarilor prevăzuţi la art.8 alin. 4 din Legea nr. 152/1998, rerepublicată,  

cu modificările şi completările ulterioare   

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 27.09.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.739/19.09.2012, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş. 

        Având in vedere: referatul si  raportul nr.10872/24.09.2012 ale Serviciului pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art. 8 din Legea nr. 

152/1998, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare,  si HGR 962/2001 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998; 

        În temeiul: art. 36 alin.(5) lit.a), alin. (6) lit.a) pct. 17 şi art.45 din Legea - 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art.1: Se aprobă noile preţuri de închiriere ale apartamentelor din blocurile construite în 

regim ANL, respective bl  3AB-72 ANL  şi bl. 7AB-73 ANL, ce vor fi achitate de către chiriaşii 

care se încadrează în categoria locatarilor prevăzuţi la art.8 alin. 4 lit.a) din Legea nr. 152/1998, 

rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare,  conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.2: Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri, inclusiv cu 

semnarea noilor contracte de închiriere care se vor încheia cu locatarii îndreptăţiţi  se  

împuterniceşte  primarul  oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu Vinţeler.        

 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Compartimentul juridic; 

Ocna Mures, 27.09.2012 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZA, 

                 PROF. ION VINŢELER                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.2;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16;  


