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   CONSILIUL LOCAL                                 

 

   

HOTĂRÂREA NR. 109 

privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data expirării duratei 

inițiale  a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-73-ANL        

       

   CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data 

de 28.06.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 337/22.06.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

      Având în vedere referatul nr. 8992/21.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții 

din care rezultă necesitatea prelungirii contractelor de închiriere mai sus-menționate, raportul de 

specialitate favorabil  nr. 9050/22.06.2018 al Serviciului V.I.T.L privind calculul chiriei, avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș coroborate cu  art. 1777- 1850 

din Legea nr. 287/2009- Codul Civil, ca și reglementare generală în materia locațiunii, Legea 

nr.114/2006, legea locuinței, actualizată, art.8, alin. 5 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL, 

actualizată, art.15, alin. 14 din H.G nr 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr 152/1998, actualizată, Legea nr 273/2006 privind finanțele 

publice locale, actualizată;      

        În temeiul art. 36, alin. 5, litera a), alin. 6, lit. a), pct. 17,  art.45 și art. 115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.  Se aprobă prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data 

expirării duratei inițiale  a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-

73-ANL începând cu data împlinirii perioadei contractuale inițiale, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta.  

 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții 

       - Serviciul V.I.T.L; 

        - Cetățenilor menționați în anexa la prezentul proiect de hotărâre ;  

Ocna Mureş, 28.06.2018 

                                    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR ORAȘ, 

IOAN DANIEL BARBU                                                                                    NICUȘOR PANDOR                        
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