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        ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

CONSILIUL  LOCAL  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 101 
privind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabilite prin 

punctaj,  din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor  de locuinţe şi în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii,  construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa 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, Vinţeler Silviu;   

     Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 7865/18.05.2017 ale Biroului pentru 

urbanism, tehnic, investiţii, construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local, avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene emis prin adresa nr. 52849/05.05.2017 înregistrată la Primăria Orasului Ocna 

Mures sub nr. 7625/15.05.2017 referitor la propunerile de criterii pentru pentru stabilirea ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri 

destinate închirierii, în oraşul Ocna Mureş stabilite prin HCLOM nr.70/30.03.2017, coroborate cu 

dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 14 din Normele metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizat,  

      În temeiul art. 36, alin. 6, p-ctul 17, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;      
             

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

     Art. 1.(1)  Se aprobă Criteriile pentru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii – forma finală - 

construite în regim ANL în oraşul Ocna Mureş, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

    (2) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă aprobate conform alin. 

(1), care vor însoți și susține cererea de repartiție și care vor sta la baza evaluării sunt prevăzute în 

Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

    (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotarari orice dispozitii contrare prevăzute în hotărâri 

ale Consiliului Local Ocna Mures se abrogă .  
 

     Art. 2. Repartizarea locuinţelor se va face urmărindu-se respectarea exigenţelor minimale în 

asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, conform dispoziţiilor conţinute de Anexa nr.1 

din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare.   
 

     Art. 3. Se stabilește ca perioada de depunere a dosarelor cuprinzând cererile și celelalte acte 

doveditoare în vederea repartizării locuințelor construite în regim ANL din Ocna Mureș să fie 

intervalul 08.06.2017 – 07.07.2017  inclusiv. Cererile (dosarele) depuse în afara intervalului de 

timp menționat nu vor fi luate în considerare pentru acordarea punctajului în vederea stabilirii 

ordinii de prioritate. 
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      Art. 4. Comisia de analiză și evaluare a cererilor depuse pentru repartizarea apartamentelor 

construite în regim ANL în vederea stabilirii listei de priorități va fi cea nominalizată prin HCLOM 

nr.127/30.06.2014 iar Comisia de analiză și verificare a constestațiilor privitoare la stabilirea listei 

de priorități va fi cea nominalizată prin Dispoziția primarului orașului Ocna Mureș nr. 

1172/22.10.2015. 

  

      Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte Primarul 

Oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 
 

    Se comunică la:  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba  

- Primarul Oraşului Ocna Mureş 

- Biroul pentru urbanism, tehnic,investiţii,construcţii. 

- Dl. viceprimar Podariu Pavel Gligor – președintele Comisiei de analiză și evaluare a 

cererilor nominalizată prin HCLOM nr.127/30.06.2014. 

  

                                                                  Ocna Mureş, 25.05.2017 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             AVIZEAZĂ,  

                       ARON MARIN                                                        SECRETAR ORAȘ  

                                                                                                        PANDOR NICUȘOR           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RED/TRED:PSN, EX. 6; ANEXE: 1.    NOTĂ: consilieri în funcție: 17; prezenți:17 ; voturi ,,pentru”: 17; voturi „contra” ; abţineri:  

 


