ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 237
privind modificarea suprafeței apartamentului nr.56 din bl. 26 situat la adresa
din strada Aleea Independenței, proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1359/22.11.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: referatul nr.15644/25.10.2016 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiții,
disciplina în construcții, spațiu locativ, raportul de specialitate nr. 17628/27.10.2016 al Serviciului
I.T.L. și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,
coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.114/1996 a locuinței, actualizată, OUG nr.40/1999,
actualizată, HG nr.310/2007, actualizată și Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.b), alin.(6), lit.a, pct. 17, art.45 alin. (3) și art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Ia act de faptul că suprafața reală a locuinței proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș,
situată la adresa din Ocna Mureș, strada Aleea Independenței, bl.26, ap. nr.56, județul Alba și care
face obiectul Contractului de închiriere nr. 3996/21.03.2014 – chiriaș Stoica Nicolae-Gelu, este de
29,25 m.p.
Art. 2: Aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 3996/21.03.2014
având ca obiect locuința identificată la art.1, prin care se modifică suprafața utilă a locuinței de la
37,26 m.p. (suprafața din contractul inițial) la suprafața de 29,25 m.p. (suprafața reală) iar noul
cuantum al chiriei lunare aferentă suprafeței reale este de 68,13 lei, așa cum rezultă din Fișa de calcul
anexată referatului și care devine parte integrantă a contractului de închiriere.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului
adițional se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ;
- Serviciul I.T.L.
- Dl. Stoica Nicolae-Gelu, strada Aleea Independenței, bl.26, ap. nr.56, județul Alba
Ocna Mureş, 29.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN
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AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR
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