
             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 
   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 127 

privind noua componenţă a Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru repartizarea 

apartamentelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş 

 

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

30.06.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. nr.519/24.06.2014  emisă de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

      Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.8388/23.06.2014 ale Compartimentului 

pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în  construcţii, spaţiul locativ şi avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local, coroborate cu Legea nr.114/1996 – legea locuinţei, cu modificările şi 

completările ulterioare, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

Locuinţei nr. 114/1996 aprobate prin H.G.R nr  1275/2000, actualizată, Legea nr. 152/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rerepublicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi H.G.R. nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice a aplicare a 

Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 

       În temeiul art.36 alin.6 punctul 17, art.45, p-ctul. 1 si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
H O T Ă R Ă Ş T E : 

                  

        Art. 1: Se aprobă noua componenţă a Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru repartizarea 

apartamentelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş după cum urmează: 
 

        Membrii titulari; 

        - dl. Podariu Pavel Gligor        - preşedinte; 

        - dl. Sanislav Nicolaie             - membru; 

        - d-na. Biriş Sorina Geta         - membru; 

        - dl. Baciu Ioan                       - membru; 

        - dl. Leahu Ioan Mircea          - membru; 
 

        Membrii de rezervă: 

- d-na. Botoş Monica Florina; 

- d-na. Petridean Olimpia Cristina: 
 

       Art. 2:  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputerniceste primarul orasului 

Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 
 

  Se comunica la: 

 - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 - Primarul orasului Ocna Mures; 

- Membrii comisiei stabilite conform art.1; 
 

Ocna Mures, 30.06.2014 

      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

        PROF. HOREA HERŢEG                                                              SECRETAR ORAS 

                                                                                                  JR. FLORINEL NICOARĂ 
 

 

 

 
 
PSN/PSN.Ex.9.Anexe:0.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:14: voturi pentru:14;       


