ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.155
privind încetarea Contractului de închiriere nr.9059/15.06.2016, încheiat între Oraşul Ocna
Mureş în calitate de locator-proprietar şi Cojocaru Igor în calitate de locatar-chiriaş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 27.07.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.637/22.07.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 11974/26.07.2016 înaintate de către
Biroul urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ şi cererea domnului
Cojocaru Igor, înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr.11746/21.07.2016 coroborate cu
prevederile cuprinse în art.1777 şi următoarele din Legea nr.287/2009-Codul civil, Legea
nr.114/1996-legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale Pentru Locuinţe, republicată în 2009, HGR.962/2001 privind
aprobarea normelor metodologice pentru punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;
În temeiul art.36, alin (2), lit c), alin (5), litera b), art.45 alin (1)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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Aprobă încetarea Contractului de închiriere nr.9059/15.06.2016, începând cu data
de 01.08.2016, încheiat între Oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi Cojocaru Igor în
calitate de locatar-chiriaş, în condiţiile prevăzute la art.9 pct.9.1, lit.a) din contract- prin acordul de
voinţă al părţilor;
(2) Preluarea spaţiului va fi asigurată de domnul Sanislav Nicolaie - arhitect şef al
oraşului Ocna Mureş;
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Biroul urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ;
-Serviciul V.I.T.L;
-Domnul Cojocaru Igor, domiciliat în Ocna Mureş,str.Digului, nr.20A, Bl.3 AB-72-ANL, Ap.2;
Ocna Mureş, 27.07.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ION VINŢELER

ED/DACT:G.M.A.
EXP:6 ;ANEXE: ;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
NICUŞOR PANDOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 14 ; voturi pentru:14.
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