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        ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

  CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂREA NR. 48  

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLOM nr. 27/28.02.2018- privind aprobarea 

listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018- , referitor la 

cuantumul chiriei stabilite   

 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de   

29.03.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 227/23.03.2018 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;   

     Având în vedere referatul și raportul de specialitate  nr. 4503//28.03.2018 al Direcției Juridice, 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local Ocna Mureș, HCLOM nr. 

27/28.02.2018 privind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe  ANL în 

anul 2018, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, actualizată, cu cele ale  Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate 

prin H.G. nr. 962/2001, actualizată, 

      În temeiul art. 36, alin. 5, lit.a), 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 îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 2 din hotărâre, în sensul că se 

modifică valoarea chiriei apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Digului, nr. 20, bl. 3 AB- 72 

ANL, sc. B, ap.1, compus din 3 camere (în suprafață de 41,80 mp.), bucătărie (în suprafață de 8,30 

mp.), dependințe (în suprafață de 16,80 mp.), logie (în suprafață de 3,10 mp.) și pivniță (în 

suprafață de 4,75 mp.) repartizat domnului Botoș Ioan Andrei, din 169,98 lei/lună, cum greșit s-a 

inserat, în 251,57 lei/lună, cum este corect.  

   Art. 2. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 3 din hotărâre, în sensul că se 

modifică valoarea chiriei apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 12, bl. 7 

AB- 73 ANL, sc. B, ap.6, compus din 2 camere (în suprafață de 31,08 mp.), bucătărie (în suprafață 

de 9,14 mp.), dependințe (în suprafață de 11,52 mp.), balcon (în suprafață de 2,20 mp.) și boxă (în 

suprafață de 11,79 mp.), repartizat domnului Precup Radu Călin, din 150,14 lei/lună, cum greșit 

s-a inserat, în 222,20 lei/lună, cum este corect.  

     Art. 3. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 4 din hotărâre, în sensul că se 

modifică valoarea chiriei apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Digului, nr. 20, bl. 3 AB- 72 

ANL, sc. B, ap.9, compus din 2 camere (în suprafață de 30,30 mp.), bucătărie (în suprafață de 8,00 

mp.), dependințe (în suprafață de 13,70 mp.), logie (în suprafață de 2,90 mp.) și pivniță (în 

suprafață de 5,30 mp.), repartizat doamnei Rîșniță Bianca Larisa, din  136,89 lei/lună, cum greșit 

s-a inserat, în 202,59 lei/lună, cum este corect.  

   Art. 4.   Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 5 din hotărâre, în sensul că se 

modifică valoarea chiriei apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 12, bl. 7 

AB- 73 ANL, sc. A, ap. 10, compus din 2 camere (în suprafață de 31,08 mp.), bucătărie (în 

suprafață de 9,14 mp.), dependințe (în suprafață de 11,52 mp.), balcon (în suprafață de 2,20 mp.) și  
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boxă (în suprafață de 5,99 mp.), repartizat doamnei Hațegan Ancuța Cristina,  din 136,89 lei/lună 

cum greșit s-a inserat, în 202,60 lei/lună, cum este corect.  

     Art. 5. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 6 din hotărâre, în sensul că se 

modifică valoarea chiriei apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Digului, nr. 20, bl. 3 AB- 72 

ANL, sc. A, ap.1, compus din 3 camere (în suprafață de 41,80 mp.), bucătărie (în suprafață de 8,30 

mp.), dependințe (în suprafață de 16,80 mp.), logie (în suprafață de 3,10 mp.) și pivniță (în 

suprafață de 4,08 mp.), repartizat doamnei Miriștean Iolanda Iuliana, din 168,45 lei/lună cum 

greșit s-a inserat, în 249,31 lei/lună, cum este corect. 

   Art. 6. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 7 din hotărâre, în sensul că se 

modifică valoarea chiriei apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 12, bl. 7 

AB- 73 ANL, sc. B, ap. 10, compus din 2 camere (în suprafață de 31,75 mp.), bucătărie (în 

suprafață de 9,65 mp.), dependințe (în suprafață de 11,10 mp.), balcon (în suprafață de 7,11 mp.) și 

boxă (în suprafață de 5,99 mp.), repartizat domnului Miriștean Gyongyke, din 149,85 lei/lună , 

cum greșit s-a inserat, în 266,73 lei/lună, cum este corect.  

 

    Art. 7. Împotriva prezentei hotărâri persoana interesată poate fece contestație la instanța de 

contencios administrativ competentă, respectiv la Tribunalul Alba, în termenul și condițiile 

prevăzute de Legea nr. 554/2004- a contenciosului administrativ, actualizată.   

 

    Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea 

contractelor de închiriere 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; 

 

Ocna Mures, 29.03.2018 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
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