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          R O M Â N I A
            Judeţul Alba
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 106
Privind aprobarea schimbului de apartamente între Cojocaru Igor chiriaș al apartamentului
situate în Ocna Mureș, str. Digului, bl.3AB-72-ANL, sc A, ap.5, în suprafață utilă de 78,20
mp, valoarea chiriei fiind de 235,85 lei/lună și Mihaly Zsolt, chiriaș al apartamentului situate
pe str. Digului, bl 3AB-72-ANL, SC.A, ap.2, în suprafață de 74,29 mp,  valoarea chiriei fiind
de 224,06 lei/lună,  începând cu 01.06.2016.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la
data de 26.05.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.525/19.05.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu

Având în vedere:  referatul nr. 7747 din 18.05.2016 al Biroului urbanism, tehnic,
investiţii , construcţţii, şi raportul nr. 7911 din 23.05.2016 al Serviciului V.I.T.L, avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu
prevederile cuprinse în Legea nr.114/1996, Legea locuinţei cu modificările şi completările
ulterioare, art.8 allin (4) şi (5) din Legea nr.152/1998 rerepublicată, cu modificările ulterioare,
Normele de aplicare a Legii nr 152/1998, aprobate prin H.G.R nr. 962/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul art 36 alin 6, p-ctul 17, art 45 p-ctul 1, art.115 alin. (1) litera 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 schimbul de apartamente între Cojocaru Igor chiriaș al apartamentului

situate în Ocna Mureș, str. Digului, bl.3AB-72-ANL, sc A ,ap.5, în suprafață utilă de 78,20 mp,
valoarea chiriei fiind de 235,85 lei/lună și Mihaly Zsolt, chiriaș al apartamentului situate pe str.
Digului, bl 3AB-72-ANL, SC.A; ap.2, în suprafață de 74,29 mp, valoarea chiriei fiind de 224,06
lei/lună,  începând cu 01.06.2016.

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv cu încheierea
noilor contracte, se împuterniceşte Primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.

Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al

primarului oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul V. I.T.L;
- Cojocaru Igor, domiciliat în Ocna Mureș, str. Digului, bl. 3AB-72-ANL, SC. A. Ap.5;
-Mihaly ZSolt, domiciliat în Ocna Mureș, str. Digului, bl. 3AB-72-ANL, SC. A. Ap.2.

 Ocna Mureş 26.05.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
MARELE ADRIAN  CRISTIAN                                                       SECRETAR ORAȘ

                                                      PANDOR NICUȘOR
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