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          R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL               

 

HOTĂRÂREA NR 159 

Privind repartizarea apartamentului nr 2 din imobilul situat  în Ocna Mureş, str. N. Iorga, 

nr 2,  compus din 3 camere, 2 holuri  şi o cămară,  doamnei  Şimon Nicoliţa , domiciliată în 

Ocna Mureş, str. Stăvilarului , nr. 4, jud. Alba 

 

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

data de 28.08.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 812/ 22.08.2014, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu; 

Având în vedere referatul şi raportul  nr. 11328/ 26.08.2014 înaintate de catre Serviciul 

pentru urbanism, disciplina în construcţii, tehnic, investiţii, construcţii, spaţiul locativ  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures, avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Hotărârea nr 209 din 28.11.2013 a 

Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş pentru soluţionarea contestaţiilor privind Lista de 

priorităţi în vederea repartizătrii locuinţelor sociale , aprobarea Listei finale de priorităţi în vederea 

repartizării locuinţelor sociale din blocul 6 ABC, dispoziţiile cuprinse în  Legea nr 114/1996 Legea 

locuinţei, republicată şi ale OUG nr 40 din 1999;  

            În temeiul art.36 alin 6 litera a p-ctul 17 şi art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

    Art.1:  - Se aprobă. repartizarea  apartamentului  nr 2 din imobilul situat  în Ocna Mureş, str. 

N. Iorga, nr 2,  compus din 1 cameră cu suprafaţa de 8,85 mp, 1  cameră cu suprafaţa de 12,69 mp, 

1 cameră cu suprafaţa de 10,69 mp,  1 hol cu suprafaţa de 2,66 mp, 1 hol cu suprafaţa de 2,43 mp, 

şi o cămară cu suprafaţa de 3,88 mp, doamnei  Şimon Nicoliţa , domiciliată în Ocna Mureş, str. 

Stăvilarului , nr. 4, jud. Alba. .  Preţul de închiriere este de 71,79  lei/lună. 

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

primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.  

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       -  Primarul oraşului Ocna Mureş 

      - Serviciul pentru urbanism, disciplina în construcţii, tehnic, investiţii, construcţii, spaţiul 

locativ. 

         Ocna Mureş, 28.08.2014 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

   STOICA ALIN SEBASTIAN                                        SECRETAR ORAS, 

                                                        JR. FLORIN NICOARA 

 

 

 

 

 

 
RED/DACT:T.O.M 

EX:3;ANEXE:0;                                  Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 15; voturi pentru: 15 . 


