ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.175
privind repartizarea de locuințe ANL doamnei Sasu Emilia și domnului Bugnar
Marius Adrian
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 25.08.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.729/17.08.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu,
Având în vedere: referatul nr 13637 din 25.08.2016 al Biroului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, construcţţii, și raportul nr, 13648/25.08.2016 al Serviciului VITL, coroborate cu avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș și prevederile
cuprinse în Legea nr.114/1996, Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr
273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și compleatată, Legea nr 152/1998 nprivind
înființarea Agenției Nașionale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R nr
962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr.152/1998, Lista definitivă de prioritați aprobată prin HCLOM nr.231/26.11.2015
În temeiul art 36 alin. 6, p-ctul 17, art. 45, alin.(3) şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04. 2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă repartizarea , începând cu data de 01.09.2016, a apartamentului nr 1, situat
administrativ în Ocna Mureș, str. Digului, nr. 20, bl.3AB-72-ANL, Sc.B, pe o perioadă de 5 ani,
familiei d-nei Sasu Ileana Emilia, domiciliată în Ocna Mureș, str. Măgurii, nr.1 care se regăsește la
poziția nr. 2 pe lista definitivă de priorități, aprobată prin HCLOM nr 231/26.11.2015, chiria
lunară se va stabili în baza fișei de calcul a chiriei, anexă la contractul de închiriere.
Art. 2 Se aprobă repartizarea , începând cu data de 01.09.2016, a apartamentului nr 2, situat
administrativ în Ocna Mureș, str. Digului, nr. 20, bl.3AB-72-ANL, Sc.A, pe o perioadă de 5 ani,
familiei d-lui Bugnar Marius Adrian, domiciliat în Ocna Mureș, str. Axente Sever, Bl.49, Sc.B,
ap.7, care se regăsește la poziția nr. 3 pe lista definitivă de priorități aprobată prin HCLOM nr
231/26.11.2015, chiria chiria lunară se va stabili în baza fișei de calcul a chiriei, anexă la
contractul de închiriere.
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;
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- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul VI.T.L.
Ocna Mureş 25.08.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

TOM/TOM; EXPL5; ANEXE.0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16.
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