ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.130
privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor ANL, conform anexei
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 11.07.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.436/04.07.2017, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu
Având în vedere: referatul şi raportul nr 10735/10.07.2017 ale Serviciului Urbanism, tehnic,
investiţii , construcţii, procesul-verbal nr.1069/10.07.2017 al comisiei de analiză a dosarelor de
închiriere a apartamentelor ANL, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.114/1996, Legea locuinţei
cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 152/1998, Lege privind înfiinţarea ANL, cu
modificările şi completările ulterioare, HCLOM nr 101 din 25.05.2017 privind criteriile de acces la
locuință 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
În temeiul art 36 alin 6, p-cul 17 şi art 45 p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor ANL, conform anexei.

Art. 2. Lista de priorităţi aprobată prin prezenta poate fi contestată în termen de 30 zile de la
afişare, în condiţiile prevăzute de Legea Contenciosului Administrativ 554/2004..
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul V. I.T.L.
Ocna Mureş 11.07.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

TOM/TOM.Ex.3.Anexe:1.
.Abțineri::0: .

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi:16 ; voturi,, pentru”: 16 . Voturi ,,contra”: 0;
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