
      

             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 
   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 144 

privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul proprietate a oraşului 

Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Brazilor, bl.9, ap.3, jud. Alba, doamnei Moldovan 

Jeniţa – chiriaşa apartamentului în cauză  
    

 

 

          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 nr. 9431/2014 al Biroului pentru urbanism, ethnic, investiţii, 

disciplina în construcţii, spaţiu locativ, raportul de specialitate nr. 10221/30.07.2014 al Serviciului 

public de asistenţă socială Ocna Mureş şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş, coroborate cu art.20, alin.(2) lit.b) şi alin.(3) din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată şi Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 

      În temeiul art.36 alin. (6) litera a) pct. 2 si art.  45 şi art 115 alin.(1) lit.b) din   Legea  

nr.215/13.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

      Art. 1:  Începând cu data de 1 august 2014, se acordă scutire de la plata chiriei pentru 

apartamentul proprietate a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Brazilor, bl.9, ap.3, 

jud. Alba, doamnei Moldovan Jeniţa– chiriaşa apartamentului în cauză conform Contractului de 

închiriere nr.9029/03.07.2014. 
 

 

     Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu; 
 

                Se comunică la: 

              - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

              - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

              - Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale; 

              - doamnei Moldovan Jeniţa, strada Brazilor, bl.9, ap.3, jud. Alba,  
 

Ocna Mures, 31.07.2014 
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

        STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                SECRETAR ORAS 

                                                                                                  JR. NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 

 

 
 

PSN/PSN.Ex.7.Anexe:2.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:16: voturi pent ru:16; 


