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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL          

 

 

HOTĂRÂREA NR.118 

privind aprobarea relocării unor persoane care locuiesc fără titlu în construcția denumită baraca nr 4 

amplasată pe terenul proprietate a UAT Ocna Mureș, situat la adresa din Ocna Mureș, str. G. Barițiu 

și identificat cu CF. Nr 71127 Ocna Mureș, nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.06.2017, ca 

urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 410/23.06.2017, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu 

Vinţeler, 

        

      Având în vedere: adresa  nr. 7878/18.05.2017 a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și 

Privat al orașului Ocna Mureș, referatul  nr 8889/06.06.2017 ale Biroului urbanism, tehnic, investiții, 

construcții, acte din care rezultă necesitatea eliberării terenului proprietate a UAT Ocna Mureș în vederea 

realizării unei investiții, teren pe care există o serie de construcții cu destinația de barăci edificate pentru 

organizare de șantier și ocupate fără titlu de diverse persoane care urmează a fi relocate , raportul nr  8889/27        

/27.06.2017 al Serviciului VITL privind calculul chiriei, declarațiile autentice ale persoanelor în cauză,  

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

Legea nr.114/2006 Legea locuinței actualizată și Legea nr 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale de 

Locuințe, actualizată;   

       

       În temeiul: art. 36, alin 6 litera a) punctul 17,  art.45, și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art. 1: Se aprobă relocarea unor persoane care locuiesc, fără titlu, în construcția denumită baraca nr. 4, 

amplasată pe terenul proprietate a UAT Ocna Mureș, situat la adresa din Ocna Mureș, str. G. Barițiu și 

identificat cu CF. nr 71127 Ocna Mureș, nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, în vederea disponibilizării terenului 

pentru realizarea investiției –construire de locuințe în regim ANL. 

        

       Art. 2: Persoanelor relocate conform art.1 li se repartizează,în regim de necesitate și cu titlu provizoriu, 

pe durată de 1 an, calculată de la data încheierii contractului de închiriere, locuințe convenabile proprietate 

privată a UAT Ocna Mureș, fără posibiltatea de a le dobândi ulterior prin cumpărare, după cum urmează: 

a) Familiei reprezentată de Drăgoi Cristina, formată din 3 persoane (Drăgoi Cristina, Drăgoi Cristian 

Rareș și Drăgoi Mircea Bobi), domiciliata in Ocna Mures, str. Gheorghe Baritiu, nr. 4, jud. Alba, i 

se repartizează locuința  situată in Ocna Mures, str. Brazilor, bl.9, ap.9, jud. Alba, compusă din 2 

camere S=28,57mp., dependinte S=13,44mp.,   prețul chiriei lunare fiind de  93,77  lei/lună; 

b) Familiei reprezentată de Ianos Ana, formată din 13 persoane (Ianos Ana, Ianos Esau, Ianos 

Ciprian, Ianos Rahela-Maria, Vorbil Ana-Romana, Vorbil Petru Dorel, Varga Vandana-Nicoleta, 

Ianos Ana-Maria, Ianos Tabita, Ianoș Alexandra, Ianos Franco-Florin Iacob, Ianoș Gabriela-

Florina, Ianoș Angelo-Nicolas ),domiciliată în Ocna Mureș, strada G. Barițiu, nr. 4,   i se 

repartizează locuința  situată in Ocna Mures, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, compusa din 2 camere 

S=34,59mp.,bucatarie S=7,59 mp.,cămara S=4,29mp.,  prețul chiriei lunare fiind de 86,89           

lei/lună; 

c) Familiei reprezentată de Dandoczi Miluca-Claudia, formată din 8 persoane (Dandoczi Miluca-

Claudia, Dandoczi Claudiu, Dandoczi Alexandru, Chirilă Sebastian, Chirilă Florin, Dandoczi 

Carina, Dandoczi Luca și Dandoczi Sorina)  domiciliată în Ocna Mureș, str. G. Barițiu, nr 4, jud. 

Alba, i se repartizează locuința situată in Ocna Mures, str. B.P. Hașdeu, nr. 14, jud. Alba, în 

suprafaţă de 53 mp., compusă din 1 cameră, 1 bucătărie,1 antreu,1 cămară,şi garajul în suprafaţă 

de 21 mp., prețul  chiriei lunare fiind de   116,90 lei/lună; 
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    Art. 2. (1) În situația în care , pe durata inițială a închirierii stabilită conform art. 1, locatarii identificați la 

art.precedent, lit.a-d, nu dobândesc în proprietate sau în folosință un alt spațiu locativ, durata inițială poate fi 

prelungită pe perioade succesive, de cel mult un an fiecare. 

                 (2) Prețul chiriei stabilit conform art.1 se va indexa anual cu indicele de creștere a ratei inflației 

sau pe baza legislației în situația în care aceasta se impune. 

 

     

   Art. 3:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea contractelor de 

închiriere a locuințelor aprobate conform prezentei, se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, 

Vințeler Silviu. 

 

            Se comunică la:  

        - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

        - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

        - Biroul urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiul locativ; 

        - Serviciul VITL. 

 

 

 

                                             Ocna Mures, 29.06.2017 

 

 

                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                   AVIZEAZĂ,  

ARON   MARIN                                                                                                                  SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                                            PANDOR NICUȘOR      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 15;   Voturi ,,contra”:  0; Abțineri: 0.  

 

TOM/TOM; EXPL.5; 

 ANEXE.0;       .  
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