ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.14
privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru obținerea de locuințe ANL
pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de
30.01.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 119/23.01.2018 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 873/18.01.2018 ale Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, construcţii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local, HCLOM nr.127/30.06.2014, HCLOM nr.101/25.05.2017, coroborate cu dispoziţiile Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare, cu art. 14 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată,
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, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă lista provizorie de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Se respinge cererea de repartizare de locuință ANL pentru Oprinca Otilia Elena,
domiciliată în Ocna Mureș, str. G.Barițiu, nr.5, întrucât nu îndeplinește condiția eliminatorie - nu are
loc de muncă în orașul Ocna Mureș.
Art. 3. Lista provizorie de priorități aprobată prin prezenta poate fi contestată în termen de 7 zile
calendaristice de la data afișării, conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii
nr.152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.,aprobate prin H.G. nr.962/2001, actualizată,
Art.4. Termenul de soluționare a contestațiilor este de 15 zile calendaristice de la depunerea
contestației conform H.G nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
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.
- Se afișează la sediul instituției;
- Oprinca Otilia Elena, domiciliată în Ocna Mureș, strada G. Barițiu, nr.5, jud. Alba.
Ocna Mureş, 30.01.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PODARIU PAVEL GLIGOR

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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