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           ROMÂNIA             

     JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL                 

                   

 

HOTĂRÂRE  NR. 45 
privind acordarea scutirii de la plata chiriei, începând cu data de 01.04.2017, pentru doamna Cozac Maria, 

titulara a contractului de inchiriere nr. 8943/03.07.2014, pentru spatial locativ situat in Ocna Mures, str. Zaharia 

Birsan, nr. 6, ap. 4, jud. Alba  

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară  la data 

de 21.03.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 273/15.03.2017 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler; 

 

         Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 4037/14.03.2017 întocmite de către 

Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale, cererea domnului Cozac Berți (soțul 

doamnei Cozac Maria) înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr.3019/23.02.2017 

coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș, prevederile cuprinse la art.20, alin.(2) lit.b) şi ale alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, Legea 

nr.114/1996 –legea locuinței, actualizată,;  

 

         În temeiul art 36 alin. (6) litera a), pct.2, 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; 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

           

       Art. 1: Acordarea scutirii de la plata chiriei în favoarea doamnei Cozac Maria, titularul 

contractului de închiriere nr.8943/03.07.2014, având ca obiect spatial locativ proprietate privată a 

orașului Ocna Mures, situat în Ocna Mures, str. Zaharia Bîrsan, nr.6, ap.4, în calitate de soție a 

domnului Cozac Berți - persoană cu handicap accentuat, permanent, începând cu data de 01.04.2017, 

pentru întreaga perioadă de valabilitate a statutului de persoană cu handicap, dovedit cu act valabil.  

   

       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 Mureş,  

-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale; 

            -doamnei Cozac Maria, domiciliată în Ocna Mureș, str.Zaharia Bîrsan, nr.6, ap.4, jud. Alba. 

 

                                                      Ocna Mureş, 21.03.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       AVIZEAZĂ,  

MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                                SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                 PANDOR NICUȘOR  

     

                                                                                                                 
 

GMA/GMA;  

EXPL.5; ANEXE:0;        NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16 ;  Voturi “pentru”:16 ; Voturi contra 0; abțineri:  0.                
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