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

 CONSILIUL  LOCAL
HOTĂRÂREA NR.247

privind demararea procedurii pentru obţinerea unui noi liste de priorităţi în vederea atribuirii
locuinţelor sociale şi aprobarea comisiei de analiză a contestaţiilor pentru obţinerea unei locuinţe

sociale

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, Vinţeler Silviu;

  Având în vedere referatul şi raportul nr.17983/23.11.2015 ale Biroului urbanism tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local
al oraşului Ocna Mureş coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr 114/1996-Legea locuinţei,
republicată, modificată şi completată , Legea nr 71/2011, H.G.R nr.1275/2000 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr 114/1996
modificată şi completată  şi  Legea  nr 292/2011-Legea asistenţei sociale

În temeiul  art.36 alin.(2) litera d),  art. 36 alin. (6) litera e) şi art.45, alin.(3) şi art.115 alin.(1)
litera b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1:  Se aprobă demararea procedurii pentru obţinerea unui noi liste de priorităţi în vederea
atribuirii locuinţelor sociale, cu valabilitate de 12 luni de la data aprobării ei, prin hotărâre în consiliul
local;

Art.2:   Se aprobă comisia de analiză a contestaţiilor pentru obţinerea unei locuinţe sociale
formată din:

- jr.  Popa Ileana Lavinia-preşedinte,
- sing. Botoş Monica-membru,
- jr. Nicoară Florin-membru

Art. 3: Perioada de depunerea a dosarelor pentru obţinerea unei locuinţe sociale este 10.12.2015-
08.01.2016. Orice dosar cu actele necesare, depus în altă perioadă decât cea menţionată mai sus, nu va
fi analizat de Comisia de analiză a dosarelor.

Art. 4: 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;
- Biroul urbanism. tehnic, investiţii, disciplina în construcţii ,
- Comisia numită la art.2.

Ocna Mureş, la 26.11.2015

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ  MARCELA SECRETAR ORAŞ

PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM;EPL.8; ANEXE.0; NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16 ; Voturi “pentru”: 16  .
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