
 

             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 
   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 140 
pentru modificarea şi completarea Anexei nr.3 a HCLOM nr.43/27.02.2014 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 

31.07.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.751/25.07.2014 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler, 

        Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.9967/22.07.2014 întocmite de către 

Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizul 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. (4) lit.f), art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.3 a HCLOM nr.43/27.02.2014 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 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta. 
           
          Art. 2: Se revocă art. 3 al HCLOM nr.43/27.02.2014 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. 
 

          Art. 3:  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. 4: 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; 

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

       - Direcţia economică – Serviciul VITL; 

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

                  Ocna Mures, 31.07.2014 
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

        STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                SECRETAR ORAS 

                                                                                                  JR. NICOARĂ FLORINEL  

 

 

 

 
 
PSN/PSN.Ex.7.Anexe:1.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:16: voturi pentru:16;       


