ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 264
privind aprobarea noului cuantum al chiriilor aferente locuințelor realizate
în regim ANL în orașul Ocna Mureș, începând cu 01.01.2017
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 nr. 21322/16.12.2016 întocmit de către Serviciul I.T.L, raportul de
specialitate nr. 21355/19.12.2016 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în
construcţii, spaţiu locativ, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr.114/1996 – legea locuinței, actualizată, O.G.R nr.6/2014
pentru modificarea și completarea Legii nr 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr 221/2015, actualizată;
În temeiul art. 36 alin. (6) litera a),p-ctul 17, art.45 și art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi 2,
din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă noul cuantum al chiriilor aferente locuințelor ocupate la această dată în baza
unor contracte de închiriere sau care vor fi ocupate pe viitor, realizate în regim ANL în orașul Ocna
Mureș, valabil începând cu 01.01.2017, conform fișelor de calcul a chiriilor cuprinse în anexelor nr. 1,
2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale care va asigura și comunicarea
către chiriaşii din unitățile locative vizate .
Ocna Mureş, 22.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M. EXP:5;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR
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