ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 242
privind prelungirea cu încă un an, a duratei contractelor de închiriere nr.16382 din 23.11.2012 - chiriaş
Ocnean Cosmin și respectiv nr. 15876/14.11.2012 - chiriaș Feher Andrei Răzvan

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 29.11.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1359/22.11.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu
Având în vedere: referatul nr. 17181/17.11.2016 al Biroului urbanism, tehnic, investiţii,
construcţţii, şi rapoartele nr. 19396 și 19397 din 24.11.2016 ale 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, a 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, Legea nr.221/2015 privind aprobarea OGR nr.6/2014 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, HGR nr.251/2016, Legea nr.273/2006 privind
finanțelor publice locale;
În temeiul art 36 alin 6, p-ctul 17, art 45 p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă prelungirea cu încă un an, a duratei contractului de închiriere, nr.16382
din 23.11.2012 - chiriaş Ocnean Cosmin, având ca obiect apartamentul nr.13 din bl 3AB-72 ANL,,
sc.B, jud. Alba situat în Ocna Mureş, strada Digului , nr.20A, chiria lunară fiind de 62,33 lei/lună.
Art. 2: Se aprobă prelungirea cu încă un an, a duratei contractului de închiriere, nr.
15876/14.11.2012 - chiriaș Feher Andrei Răzvan, având ca obiect apartamentul nr.9 din bl 3AB-72
ANL, sc.A, ap.9 , situat în Ocna Mureș, strada Monchim, nr.12 , jud. Alba, chiria lunară fiind de
92,42 lei/lună.
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 oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii;
- Serviciul I.T.L.
- Persoanelor vizate: Ocnean Cosmin și Feher Andrei Răzvan.
Ocna Mureş, 29.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M.EXP:7;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 16 ; voturi ,,pentru”:16 ; .voturi ,,contra”:
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; abţineri:

