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               ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL               

                   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 95 
privind acordarea scutirii de la plata chiriei, doamnei  Nagyi Eva Alina, titular al contractului de 

închiriere nr.8952/03.07.2014, pentru spaţiul locativ situat în Ocna Mureş, str.M. Kogălniceanu nr.1,  

         

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

25.05.2017,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 355/19.05.2017 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler; 

 

         Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.7903/18.05.2017  întocmite de către 

Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale 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, 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: Se acordă  scutirea de la plata chiriei, doamnei Nagyi Eva Alina, titulară a contractului de 

închiriere nr.8952/03.07.2014, pentru spaţiul locativ situat în Ocna Mureş, str.M. Kogălniceanu, nr.1, 

ap.1, jud. Alba, începând cu data de 01.06.2017 și până în data de  10.11.2017, precum şi în continuare, 

pe durata în care titularul contractului va prezenta certificat de încadrare în grad de handicap la nivel 

minim ,, accentuat”.  

 

          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 Nagyi Eva Alina domiciliată în Ocna Mureș, str.M. Kogălniceanu, nr.1, jud. Alba. 

                                                      

                                                       Ocna Mureş, 25.05.2017 

              
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                       AVIZEAZĂ,  

ARON MARIN                                                                                                         SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                                PANDOR NICUȘOR                   
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