ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39
privind aprobarea listei de priorități pentru locuințe convenabile pentru anul 2017

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: process-verbal nr.3169/27.02.2017 al comisiei de analiză a cererilor pentru
locuințe convenabile și raportul nr 3174 din 27.02.2017 ale Biroului urbanism, tehnic, investiții ,
construcții, coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local
precum și prevederile cuprinse în Legea nr.114/1996, HCLOM nr 191 din 20.09.2016 modificată și
completată prin HCLOM nr. 263 din 22.12.2016;
În temeiul art 36 alin. 6, p-ctul 17, art. 45 şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.
2001 privind administraţia publică locală, actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă lista de priorități în vederea repartizării cu chirie a spațiilor locative
proprietate a UAT orașul Ocna Mureș din categoria locuințelor convenabile pentru anul 2017,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2: Perioada de valabilitate a listei de priorități este de 12 luni calculată de la data aducerii
la cunoștința publică a prezentei hotărâri.
Art. 3: Se respinge cererea de acordare a locuinței convenabile nr 18425/09.11.2016 depusă de
Șimon Julieta-claudia, domiciliată în Ocna Mureș, str. Stăvilarului, nr.4 pentru neîndeplinirea
criteriiilor cuprinse în HCLOM nr 191/29.09.2016, art.1, litera B, punctul 6, modificat prin HCLOM
nr 262/22.12.2016 (venit net/membru de familie mai mic de 300 lei).
Art. 4: Se respinge cererea de acordare a locuinței convenabile nr 18587/10.11.2016 depusă
deFrâncu Arghil, domiciliat în Ocna Mureș, str. Colonia peste Mureș, nr.3 pentru neîndeplinirea
criteriiilor cuprinse în HCLOM nr 191/29.09.2016, art1 litera B, p-ctul.1(deține locuință în
proprietate în Arad).
Art. 5: Perioada de depunere a contestațiilor este de 7 zile de la data afișării listei de priorități.
Art. 6: 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;
- Biroului urbanism, tehnic, investiții , construcții,;
- Serviciul V.I.T.L.
Ocna Mureş, 28.02.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHĂIESCU RADU CIPRIAN

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ

PANDOR NICUȘOR
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Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17 ; voturi ,,pentru”: 17 ; .voturi ,,contra”: 0; abţineri:0.
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