
R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 240
privind încetarea unor contracte de închiriere, conform art.1-8 din prezenta hotărâre
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de

26.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1595/19.11.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere: referatul nr 18028/23.11.2015 şi raportul de specialitate
nr.18065/24.11.2015 al Serviciului venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale, şi avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu Legea nr 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.213/17.11.1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
O.U.G nr 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,
art. 1817, 1824 şi următoarele, Legea nr 114/1996-legea locuinţei;
      În temeiul: art. 36 alin. (5) litera a),  art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b)  din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Contractul de închiriere nr.3966/21.03.2014, având ca obiect închirierea spaţiului
locativ proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str.
Al.Independenţei, bl.26,ap.34, jud.Alba, ocupat de chiriaşa Niculiţă Eugenia, domiciliată în Ocna
Mureş, str. Aleea Independenţei, bl.26,ap.34, jud.Alba încetează prin denunţare unilaterală a
locatorului , în baza prevederilort art.9, pct 9.1 litera c) din contract (neîndeplinirea , de către
chiriaş a obligaţiei de plată a chiriei.).

Art. 2: Contractul de închiriere nr. 8298/19.06.2014 având ca obiect închirierea spaţiului locativ
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str. Al.Independenţei,
bl.26, ap.54, jud.Alba, ocupat de chiriaşii Hoca Francisc şi Cioropan Eliza, domiciliaţi în Ocna
Mureş, str. Aleea Independenţei, bl.26, ap.54, jud.Alba, încetează prin denunţare unilaterală a
locatorului, în baza prevederilort art.9, pct 9.1 litera c) din contract (neîndeplinirea , de către chiriaş
a obligaţiei de plată a chiriei.).

Art. 3: Contractul de închiriere nr. 3951/21.03.2014 având ca obiect închirierea spaţiului locativ
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str. Al.Independenţei,
bl.26, ap.21, jud.Alba, ocupat de chiriaşa Cismaş Otilia, domiciliată în Ocna Mureş, str. Aleea
Independenţei, bl.26, ap.21, jud.Alba, încetează prin denunţare unilaterală a locatorului, în baza
prevederilort art.9, pct 9.1 litera c) din contract (neîndeplinirea , de către chiriaş a obligaţiei de plată
a chiriei.).

Art. 4: Contractul de închiriere nr. 8927/03.07.2014 având ca obiect închirierea spaţiului
locativ proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str.
Al.Independenţei, bl.42, ap.18, jud.Alba, ocupat de chiriaşul Lăcătuş Virgil, domiciliat în Ocna
Mureş, str. Aleea Independenţei, bl.42, ap.18, jud.Alba, încetează prin denunţare unilaterală a
locatorului, în baza prevederilort art.9, pct 9.1 litera c) din contract (neîndeplinirea , de către chiriaş
a obligaţiei de plată a chiriei.).

Art. 5: Contractul de închiriere nr. 3998/21.03.2014 având ca obiect închirierea spaţiului
locativ proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str.
Al.Independenţei, bl.26, ap.58, jud.Alba, ocupat de chiriaşul Otvos Nicolae Eugen, domiciliat în
Ocna Mureş, str. Aleea Independenţei, bl.26, ap.58, jud.Alba, încetează prin denunţare unilaterală a
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locatorului, în baza prevederilort art.9, pct 9.1 litera c) din contract (neîndeplinirea , de către chiriaş
a obligaţiei de plată a chiriei ).

Art. 6: Contractul de închiriere nr. 3994/21.03.2014 având ca obiect închirierea spaţiului
locativ proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str.
Al.Independenţei, bl.26, ap.51, jud.Alba, ocupat de chiriaşa Tătar Raveca, domiciliat în Ocna
Mureş, str. Aleea Independenţei, bl.26, ap.51, jud.Alba, încetează prin denunţare unilaterală a
locatorului, în baza prevederilort art.9, pct 9.1 litera c) din contract (neîndeplinirea , de către chiriaş
a obligaţiei de plată a chiriei)

Art. 7: Contractul de închiriere nr. 14135/13.10.2014 având ca obiect închirierea spaţiului
locativ proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str.N. Iorga, nr.2
ap.1, jud. Alba  ocupat de chiriaşul Vitan Alexandru, domiciliat în Ocna Mureş, str. Gh. Bariţiu,
nr.9, jud.Alba, încetează prin denunţare unilaterală a locatorului, în baza prevederilort art.9, pct 9.1
litera c) din contract (neîndeplinirea , de către chiriaş a obligaţiei de plată a chiriei)

Art. 8: Contractul de închiriere nr. 3985/21.03.2014 având ca obiect închirierea spaţiului
locativ proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat la adresa în Ocna Mureş, str.Al.
Independenţei, bl.26 ap.44, jud. Alba  ocupat de chiriaşul Stoica Aurel , domiciliat în Ocna Mureş,
str.Al. Independenţei, bl.26 ap.44, jud.Alba, încetează prin denunţare unilaterală a locatorului, în
baza prevederilort art.9, pct 9.1 litera c) din contract (neîndeplinirea , de către chiriaş a obligaţiei de
plată a chiriei)

Art. 9: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;

Ocna Mureş, 26.11.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ MARCELA SECRETAR   ORAŞ

PANDOR  NICUŞOR

TOM-TOM ; EXPL.3; ANEXE:1;                      NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16 .


