
 

           R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 
    

HOTĂRÂREA NR. 43 

privind închirierea imobilelor-apartamente cu destinaţia de locuinţă proprietate privată a 

oraşului Ocna Mureş preluate de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş ca urmare a încetării 

Contractului de concesiune nr 12466/12.12.2002 

 

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

27.02.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.284/20.02.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

        Având în vedere referatul nr.2332/18.02.2014 şi raportul de specialitate nr.2330/18.02.2014 ale 

Serviciului venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale, actul intitulat Notă internă nr. 

1694/06.02.2014 al Compartimentului achiziţii publice, avizele comisiilor de specialitate ale 

consiliului local coroborate cu art.1777-1835 din Codul civil, Legea nr. 114/1996-legea locuinţei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.114/1996 aprobate prin H.G. nr.1275/2000, cu modificările ulterioare, H.G. nr.310/2007 cu 

modificările ulterioare, OUG nr.40/1999 actualizată,    

         În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 17, art. 45 şi art.115 alin.(1) lit.b) 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 preţurile de închiriere a imobilelor-apartamente proprietate privată a UAT 

Oraşul Ocna Mureş, cu destinaţia de locuinţă preluate ca urmare a încetării Contractului de 

concesiune nr 12466/12.12.2002 de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş, în baza Protocolului 

nr.1324/31.01.2014, conform fişelor de calcul cuprinse în anexele 1 şi 2. 

          Art. 2: Se aprobă încheierea contractelor de închiriere, începând cu data de 15 martie 2014,  pe 

o perioadă de 5 ani, pentru apartamentele cu destinaţia de locuinţă proprietate privată a oraşului Ocna 

Mureş preluate ca urmare a încetării Contractului de concesiune nr 12466/12.12.2002 de la S.C. 

PREGO S.A. Ocna Mureş, în baza Protocolului nr.1324/31.01.2014, conform anexei nr.3. 

          Art. 3:  Nu se vor încheia contracte de închiriere cu chiriaşii nominalizaţi în anexa nr.3 

împotriva cărora au fost pronunţate sentinţe civile definitive care prevăd încetarea vechiului contract 

şi/sau evacuarea din spaţiul închiriat, chiar dacă sentinţele în cauză nu au fost puse în executare. 

          Art. 4: Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot depune plângere la Tribunalul 

Alba, în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare.. 

         Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

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

       - Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituţiei şi publicare pe pagina de internet; 
 

         Ocna Mures, 27.02.2014 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                    SECRETAR ORAS 

                                                                                                                           JR. NICOARĂ FLORINEL 
 

 
 

 

 

PSN/PSN.Ex.8.Anexe:3.                                            Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 17; voturi pentru: 17.       


