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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 60

privind aprobarea Listei definitivă de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe sociale, valabilă pentru o
perioadă de 1(un) an şi repartizarea  locuinţei sociale, apartamentului nr 5,  domnului Jakab Adrian

Marius, domiciliat în Ocna Mureş, str. Abatorului, nr 53.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară  la data
de 09.03.2016,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.313/04.03.2016 de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler;

Având în vedere referatul şi raportul nr.3461/07.03.2016 întocmite de către Biroul urbanism,
tehnic, investiţii, construcţii şi raportul de specialitate nr.3577/08.03.2016 întocmite de către serviciul
coroborate cu prevederile cuprinse în Legea locuinţei nr.114/1996, republicată şi actualizată, Legea
nr.287/2009 privind codul civil, Normele metodologice de aplicare a Legii nr.114/1996 aprobate prin
HG. nr.1275/2000, actualizată, Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, actualizată, Legea 213/1998 cu
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art 36 alin. (6) lit.e), art.45 şi art.115 alin.(1) lit b) din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă Lista definitivă de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe sociale, valabilă
pentru o perioadă de 1(un) an, începând cu data adoptării prezentei, conform anexei, parte integrantă
din prezenta  hotărâre.

Art. 2: Se repartizează apartamentul nr. 5, situat în Ocna Mureş, str. Colonia Monchim, nr. 14,
bl 6 ABC, sc.C, etaj 1,  domnului Jakab Adrian Marius, domiciliat în Ocna Mureş, str. Abatorului, nr 53,
aflat pe locul 1 din lista definitivă de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe sociale, cu un punctaj de 63
puncte, începând cu data de 01.04.2016, pe o perioadă de 5 ani., cuantumul chiriei fiind de 59,19 lei
lunar.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

 Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
-Biroul urbanism, tehnic, investiţii şi construcţii;
-domnului Jakab Adrian Marius, domiciliat în Ocna Mureş, str. Abatorului, nr 53,

Ocna Mureş, 09.03.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR                                                       SECRETAR ORAŞ

                                PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.1;                                 NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi 14 ; Voturi “pentru”: 14.


