ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 263
privind modificarea art.1 lit. B), aliniatul 6, din H.C.L.O.M. nr.191 din 29.09.2016

privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe convenabile
cu chirie din fondul locativ al UAT orașul Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
22.12.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1395/15.12.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.21356/19.12.2016 ale biroului
urbanism, tehnic, investiții, spațiu locativ, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului local, coroborate cu Legea nr.114/1996-legea locuinței, actualizată și Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.114/1996, aprobate prin H.G. 1275/2000, actualizată;
În temeiul art.36, alin.(4) lit. a), art.45 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: Se aprobă modificarea art.1 lit. B), pct 6, din H.C.L.O.M. nr.191 din 29.09.2016
privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizeaza locuințe convenabile cu chirie din fondul
locativ al UAT orașul Ocna Mureș, care va avea următorul cuprins :
”Art.1: ...B... 6. Persoanele care pot face dovada unui venit net permanent reglementat prin
legislaţia în vigoare, în cuantum de minim 300 lei/membru de familie”.
Art. 2: Se aprobă deschiderea unei noi sesiuni de depunere a dosarelor pentru atribuirea de
locuințe convenabile, în perioada 09.01.2017-08.02.2017. Dosarele depuse în perioada 10
octombrie- 09 noiembrie 2016 vor fi luate în considerare în vederea stabilirii listei de priorităţi.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Viceprimarul orașului Ocna Mureș
- Biroul urbanism, tehnic, investiții,spațiu locativ, ;
Ocna Mureş, 22.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN
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AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR
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