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           R O M Â N I A 

         JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA NR 66 

privind  aprobarea criteriiilor pentru repartizarea locuinţelor sociale  

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data 

de 25.04.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.366/17.04.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

       Având în vedere  referatul ;şi raportul  nr. 6463/16.04.2013 al Serviciului Public de Asistenţă 

socială, avizele comisiilor de specailitate ale consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu 

dispoziţiile cuprinse în Legea nr 114/1996-Legea locuinţei, republicată, modificată şi completată , 

Legea nr 71/2011, H.G.R nr  1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nt 114/1996 modificată şi completată  şi  Legea  nr 292/2011-

Legea Asistenţei sociale     

       În temeiul  art 36 alin  2 litera d, , art. 36 alin. 6 litera e şi  art.45, alin.3 şi art.115 alin. 1 litera b 

din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

       Art. 1:  Se aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, conform anexei 1 care face 

parte integrntă din prezenta hotărâre. 

       Art.2:   Se aprobă cererea-tip pentru locuinţele sociale, conform anexei nr 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

       Art. 3:   Se aprobă lista cu actele justificative necesare care însoţesc cererea, conform anexei nr 3 

care face parte integrnată din prezenta hotărâre. Cererea şi actele justificative se depun la sediul 

Serviciului Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr 27.  

       Art.4:  Se aprobă comisia de analizare a cererilor de locuinţe sociale, îm urmatoarea componenţă: 

- viceprimarul oraşului Ocna Mureş, jur. Podariu Pavel Gligor-preşedinte, 

- ing. Sanislav Nicolae-arhitect sef al oraşuilui Ocna Mureş-membru; 

- ing. Biriş Sorina- consilier în cadrul Serviciului Urbanism, tehnic, investiţii, spaţiu locativ-

membru; 

- Baciu Ioan-consilier local, membru; 

- Leahu Ioan Mircea-consilier local, membru. 

       Art.5: Metodologia de lucru privind repartizarea locuinţelor sociale se va stabili prin Dispoziţia 

Primarului oraşului Ocna Mureş. 

       Art.6: Compartimentul relaţii cu publicul, informatizare din cadrul Serviciului Urbanism, 

teghnic, investiţii, construcţii, spaţiul locativ din  aparatul de specialitate al primarului oraşului Ocna 

Mureş  şi Serviciul Public de Asistenţă socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.  

      Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul relaţii cu publicul, informatizare din cadrul Serviciului Urbanism, teghnic, 

investiţii, construcţii, spaţiul locativ, 

       - Serviciul Public de Asistenţă Socială  

Ocna Mures, la 25.04..2013 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                         

 ING. STĂNESCU VASILE                                                               SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                      JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

TOM/TOM;  EXPL.5; ANEXE.3;                         NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17 ; Voturi “pentru”::16  


