
ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

         CONSILIUL LOCAL               

 

 

                                                                    HOTĂRÂREA NR.36 

 

     Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 15866/14.11.2012 încheiat între oraşul Ocna 

Mureş, în calitate de locator-proprietar şi d-na Haiduc Mihaela-Persida, în calitate de locatar-chiriaş, 

obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 1, str. Colonia Monchim, nr 12, bl.7AB-73-

ANL, cu încă 1 an, respectiv până în data de 31.03.2016. 

 

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

26.02.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.333/19.02.2015 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 2040/23.02.2015 întocmite de către Biroul 

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

ale Consiliului local Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 114/1996 cu modificările şi completările 

ulterioare, 

       În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare. 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1:   Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 15866/14.11.2012 încheiat între oraşul 

Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi d-na Haiduc Mihaela-Persida, în calitate de locatar-chiriaş, 

obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 1, str. Colonia Monchim, nr 12, bl.7AB-73-ANL, 

cu încă 1 an, respectiv până în data de 31.03.2016. 

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

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu. 

              

               Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Serviciul  pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ. 

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

         -Doamna Haiduc Mihaela-Persida, domiciliată în Ocna Mureş, str. Colonia Monchim, nr 12, bl.7AB-     

73-ANL, ap.1. 

 

                                                                 Ocna Mureş, 26.02.2015 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. JURJ CLAUDIA DACIANA                                                                     SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                          JR. FLORINEL NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM/TOM; EXPL.7; ANEXE.0;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:17  ; Voturi “pentru”:17    

.       
 


