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 ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL 
            

                                                      HOTĂRÂREA  NR.192 
          privind încetarea contractului de închiriere nr.16391/23.11.2012,  începând cu data de 

10.11.2018, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș. 
 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la data de 
25.10.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.547/19.10.2018, emisă de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   
 
           Având în vedere  referatul şi raportul nr.15213/25.10.2018 ale Arhitect şef-Compartimentul 
urbanism, tehnic, investiţii, construcții, cererea nr.14163/10.10.2018 a doamnei Grindean Mihaela 
prin care solicită încetarea contractului de închiriere nr.16391/23.11.2018, avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu  Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Legea nr.213/17.11.1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, Legea nr.114/1996, actualizată, Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată, HGR.962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.152/1998, actualizată, art.9, 
alin.9.1, lit.b) din contractul de închiriere nr.16391/23.11.2012.        
          În temeiul art.36 alin. (5) litera a), art.45 alin.(1),  art.115 alin. (1) litera b), art.123 alin.1 şi 
2, din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art. 1. Încetarea contractului de închiriere nr.16391/23.11.2012, încheiat între oraşul Ocna 
Mureş, în calitate de proprietar şi Grindean Mihaela, în calitate de chiriaş, cu domiciliul în oraşul Ocna 
Mureş, strada Digului, nr.20A, bl.3AB-72-ANL, sc.B, ap.2, judeţul Alba, având ca obiect închirierea  
spaţiului locativ, situat în oraşul Ocna Mureş, strada Digului, nr.20A, bl.3AB-72-ANL, sc.B, ap.2, 
judeţul Alba, începând cu data de 10.11.2018, conform art.9, pct.9.1, lit.b) din contract, prin 
denunțarea unilaterală de către chiriaș; 
  
       Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu; 
 

         Se comunică la: 
 - Institutia Prefectului –judetul Alba; 
 - Primarul orasului Ocna Mures; 

          - Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii; 
          - Serviciul VITL; 
           - D-na Grindean Mihaela cu domiciliul în oraşul Ocna Mureş, strada Digului, nr.20A, bl.3AB-
72- ANL, sc.B, ap.2, judeţul Alba,  
 

Ocna Mureş, 25.10.2018 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    SECRETAR ORAȘ, 
   DAN CIPRIAN TECAR                                                                        NICUȘOR PANDOR  
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