ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.32
privind modificarea obiectului repartiției care face obiectul art.1 lit.a) din HCLOM nr
197/29.09.2016 din spațiu locativ atribuit inițial identificat cu apartamentul nr.3, situat în Ocna Mureș,
str. M. KOgălniceanu, nr.1, jud.Alba, cu spațiul locativ nou situat în str. Zaharia Bârsan, nr.6, ap.3, jud.
Alba, în suprafață utilă totală de 22,63 mp,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.02.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 211/ 22.02.2017 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere cererea nr 1526/30.01.2017 a doamnei Ilies Adriana, referatul nr
1694/31.01.2017 al Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ,și
raportul nr. 2916/21.02.2017 al Serviciul VITL privind stabilirea prețului chiriei, din care rezultă că
spațiul atribuit familiei lui Ilies Adriana, prin HCLOM nr 197/29.09.2016 și care face obiectul
contractului de închiriere nr 17274/21.10.2016 este excedentar familiei, coroborat cu avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, Legea nr 114/1996;
În temeiul art 36 alin. (5) litera a), art.45, art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi 2,din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia ocati locală, republicata, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă modificarea obiectului repartției care face obiectul art.1 lit.a) din HCLOM
nr 197/29.09.2016 din spațiu locativ atribuit inițial identificat cu apartamentul nr.3, situate în Ocna
Mureș, str. M. KOgălniceanu, nr.1, jud.Alba, cu spațiul locative nou situate în str. Zaharia Bârsan, nr.6,
ap.3, jud. Alba, în suprafață utilă totală de 22,63 mp, format din una cameră în suprafață de 16 mp,
cămară în suprafață de 3,75 m și un hol în suprafață de 2,88 mp-având categoria de locuință
convenabilă din fondul locativ al UAT orașul Ocna Mureș.
(2) Prețul chiriei pentru noul spațiu identificat conform alin.(1) este de 59,41
lei/lună, care se va indexa annual cu rata inflației sau prin hotărâre a consiliului local.
Art.2: Contractul de închiriere nr 17274/21.10.2016 încheiat pentru spațiul locativ atribuit
inițial încetează, urmând a se incheia un nou contract de locațiune având ca obiect spațiul locativ nou
atribuit.
Art.3: Cu ducerea la la indeplinire 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, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Serviciul V.I.T.L.
-D-na Ilieș Adriana, domiciliată în Ocna Mureș, str. Gh. Barițiu, nr.9, jud. Alba.
Ocna Mureş, 28.02.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHĂIESCU RADU CIPRIAN

TOM/TOM
EXPL5; ANEXE.0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 17 ; Voturi “pentru”: 17; voturi contra: 0, abțineri:0.
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