ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.89
privind schimbarea titularului de contract nr. 8941 din 03.07.2014 pentru
apartamentul situat în Ocna Mureș, str. Zaharia Bârsan, nr.6, ap.2, jud.Alba
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară
publică la data de 31.05.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.307/25.05.2018, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu,
Având în vedere: referatul și raportul de specialitate nr, 7874/29.05.2018 ale Biroului
pentru urbanism, tehnic, investiţii, construcţţii, coroborate cu sentința civilă nr 123/2018a
Judecătoriei Aiud și declarația autentică nr 1032 din 26.04.2018 a Notarului Public Mariana Petruța,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș și
prevederile cuprinse în Legea nr.114/1996, Legea locuinţei, actualizată,
În temeiul art 36 alin. 6, p-ctul 17, art. 45, alin.(3) şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04. 2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Ia act de renunțarea d-lui Hațegan Gheorghe Victor la beneficiul spațiului locativ
proprietate privată a UAT orașul Ocna Mureș care face obiectul contractului de închiriere nr. 8941
din 03.07.2014.
(2) Aprobă ca titular al închirierii spațiului locativ care face obiectul contractului nr
8941 din 03.07.2014 să fie doamna Varga Melania. .
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, înclusiv cu semnnarea
actului adițional, se împuterniceşte Primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul VI.T.L;
- Doamna Varga M elania, domiciliată în Ocna Mureș,, strada Zaharia Bârsan, nr.6, ap.2.
Ocna Mureş,
31.05.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN DANIEL BARBU

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

SECRETAR ORAȘ,
NICUȘOR PANDOR

Nota: consilieri in functie: 17; prezenţi: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 (94,11%); .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0.
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