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             R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL  LOCAL 

 
    
 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 106 

pentru repartizarea locuinţelor sociale din blocul 6 ABC  

şi încheierea contractelor de închiriere cu locatarii  

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

29.05.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.477/22.05.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 7033/21.05.2014 ale Biroului pentru 

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

ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 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 repartizarea, pe o perioadă de 5 ani, a apartamentelor proprietate publică a 

oraşului Ocna Mureş cu destinaţia de locuinţe sociale din blocul nr. 74 - 6 ABC, situat in Ocna-

Mures, str. Colonia Monchim, nr. 14, jud. Alba, persoanelor îndreptăţite înscrise în lista  de priorităţi 

aprobată prin HCLOM nr.209 din 28.11.2013, conform punctajului, după cum urmează: 

 

a. Apartamentul nr. 11, scara A, compus din: una cameră cu suprafata de 19,08 mp, 

bucătărie cu suprafata de 8,30 mp, baie cu suprafaţa de 4,65 mp, hol cu suprafaţa de 

7,00 mp, cămară cu suprafaţa de 0,30 mp, debara cu suprafaţa de 1,00 mp si balcon cu 

suprafata de 3,20 mp, se repartizeaza d-nei Mureşan Daniela, posesoare a C.I. seria 

AX cu nr. 236893 si CNP 2700803013914, cuantumul chiriei fiind de 59,65  lei lunar; 

 

b. Apartamentul nr. 8, scara B, compus din: una cameră cu suprafaţa de 19,07 mp, un 

dormitor cu suprafata de 11,90 mp, o bucătărie cu suprafaţa de 9,50 mp, o baie cu 

suprafaţa de 5,08 mp, un hol cu suprafaţa de 5,85 mp, o cămară cu suprafaţa de 0,50 

mp si un balcon cu suprafaţa de 3,80 mp, se repartizeaza d-nei Helerea Rafila- Maria, 

posesoare a C.I. seria AX cu nr. 277083 si CNP 2810210013914, cuantumul chiriei 

fiind de 84,63  lei lunar; 

 

c. Apartamentul nr. 5, scara C, compus din: una cameră cu suprafata de 19,60 mp, una 

bucătărie cu suprafata de 8,80 mp, una baie cu suprafaţa de 4,51 mp, un hol cu 

suprafaţa de 4,23 mp, una cămară cu suprafaţa de 0,30 mp si balcon cu suprafata de 

5,00 mp, se repartizeaza d-nei Orga Ancuţa- Silvia, posesoare a C.I. seria AX cu nr. 

336265 si CNP 2850322013911, cuantumul chiriei fiind de 58,70  lei lunar; 

 

 

 



 2 

 
 

 

         Art. 2: Împotriva prezentei hotărâri persoanele îndreptăţite 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. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea 

contractelor de închiriere  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; 

       - Direcţia economică ; 

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

Ocna Mureş, 29.05.2014 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

      PROF. HERŢEG HOREA                                                            SECRETAR ORAS 

                                                                                           JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.8; ANEXE:0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15  Voturi “pentru”: 15;  

 


