ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.186
privind repartizarea ap. nr. 48 din bl.26, str. Aleea Independenței, Ocna Mureș, jud. Alba domnului
Stoica Geza, domiciliat în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, bl. 26, ap.18, cu titlu de locuință
convenabilă
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 31.10.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 756 din 25.10.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,
Având în vedere: cererea domnului Stoica Geza înregistrată la Primăria Orașului Ocna Mureș
sub nr.17945/01.11.2016, referatul nr.16396/24.10.2017 al Biroului urbanism, tehnic, investiții ,
construcții, raportul de specialitate nr.16577 din 26.10.2017 al Serviciul V.I.T.L, coroborate cu
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local precum și cu prevederile art.
1777-1850 din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil ca și reglementare generală, Legea nr.114/1996
– legea locuinței, actualizată, HCLOM nr 39 din 28.02.2017- privind aprobarea listei de priorități
pentru locuințe convenabile pentru anul 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: (1) Se aprobă repartizarea ap. nr. 48, din bl. 26 situat în Ocna Mureș, str. Aleea
Independenței, din categoria locuințelor convenabile, doamnului Stoica Geza, domiciliat în Ocna
Mureș, strada Aleea Independenței, bl. 26, ap.18 care se situează pe locul 4 al listei de priorități
aprobate prin HCLOM nr 39/28.02.2017,cu un punctaj de 29 de puncte.
(2) Repartiția aprobată conform art.1 se face pe durata de 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii ulterioare, pe durate consecutive, de câte un an, în condițiile în care se menține situația
locativă a chiriașului, prețul chiriei fiind de 67,78 lei /lună.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de închiriere, 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;
- Domnul Stoica Geza, domiciliat în Ocna Mureș, Str. Al.Independenței, bl.26, ap.18.
Ocna Mureş, 31.10.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

RED/DACT:T.O.M
EX:6; ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0.
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