ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 140
privind repartizarea cu chirie, pe durata de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire consecutivă , cu câte
un an a apartamentului nr 12 din blocul 26, domnului Pădurean Romeo, domiciliat în orașul Ocna Mureș, str.
Dumbrava , nr.4

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.08.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 585/24.08.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,
Având în vedere: referatul și raportul de specialitate nr 11628 din 26.07.2017 al Biroului
urbanism, tehnic, investiții, raportul de specialitate nr. 11806 din 31.01.2017 al Serviciului Impozite și
taxe locale coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local precum
și prevederile cuprinse în Legea nr.114/1996, Normele Metodologice de aplicare a Legii nr 114/1996,
aprobate prin HG nr.1275/2000, actualizată, HCLOM nr 191 din 29.09.2016 modificată și completată
prin HCLOM nr. 263 din 22.12.2016, Lista de priorități pentru repartiția locuințelor convenabile,
aprobată prin HCLOM nr 39 din 28.02.2017;
În temeiul art 36 alin. 6, p-ctul 17, art. 45 şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.
2001 privind administraţia publică locală, actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se repartizează cu chirie , pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire
ulterioară pe perioadă de câte un an, a spațiului locativ din categoria locuințelor convenabile ,
proprietate privată a UAT Ocna Mureș, identificat cu ap. nr.12 situat în orașul Ocna Mureș, str.
Aleea Independenței, bl.26, către chiriașul Pădurean Romeo, domiciliat în orașul Ocna Mureș, str.
Dumbrava , nr.4, cuantumul chiriei fiind de 68,52 lei/lună.
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 oraşului Ocna Mureş;
- Biroului urbanism, tehnic, investiții , construcții,;
- Serviciul V.I.T.L.
Ocna Mureş, 30.08.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

RED/DACT:T.O.M.EXP:5;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 15; voturi ,,pentru”: 15 ; .voturi ,,contra”: 0; abţineri:0.
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