
           

ROMÂNIA 
JUDEȚULALBA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.208 
privind stabilirea termenului limită până la care solicitanții pot să depună acte doveditoare pentru 
repartizarea locuințelor construite în regim ANL și  modificarea componenţei Comisiei de analiză a 
cererilor depuse pentru repartizarea apartamentelor construite în regim A.N.L,  la nivelul oraşului 

Ocna Mureş   
        
     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la data de   
28.11.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 692/22.11.2018  de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   
      Având în vedere referatul nr. 16676 din 15.11.2018 şi raportul de specialitate favorabil  nr 
17193/27.11.2018 ale Biroului Urbanism, tehnic, investiții, disciplina în  construcţii, spaţiul locativ 
din care rezultă necesitatea modificării  componenței  Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru 
repartizarea apartamentelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş și aprobarea 
termenului limită până la care solicitanții pot să depună acte doveditoare, rapoartele favorabile ale 
comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu Legea nr.114-legea locuinței, actualizată, 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 
aprobate prin H.G.R nr  1275/2000, actualizată, Legea nr. 152/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rerepublicată, actualizată  şi H.G.R. nr. 962/2001 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, actualizată, 
       În temeiul art.36 alin.6 punctul 17, art.45, p-ctul. 1 si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
                  
        Art.1. Se stabilește ca termenul limită până la care solicitanții pot depune cereri noi împreună 
cu actele doveditoare în vederea repartizării locuințelor construite în regim ANL precum și 
completarea dosarelor cu acte doveditoare ori actualizarea acestora în susținerea solicitărilor de 
locuințe ANL depuse în cursul anului 2018 să fie data de 31.12.2018. 
 
        Art.2. Se actualizează componența Comisiei de analiză a dosarelor în vederea repartizării 
locuințelor ANL aprobată prin art.1 al Hotărârii nr 127/30.06.2014 a Consiliului local Ocna Mureș prin 
înlocuirea d-lui Sanislav Nicolaie cu d-na Popa Ionela-Sorina care va dobândi calitatea de membru al 
comisiei în cauza. 
 
       Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, actualizată 
 
       Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputerniceste primarul 
orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 
  Se comunica la: 
 - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 - Primarul orasului Ocna Mures; 
            - Biroul urbanism, tehnic, investiții, disciplina în  construcţii, spaţiul locativ 

- D-na Popa Ionela Sorina; 
                                              Ocna Mures, 28.11.2018 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETAR ORAȘ, 
   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  
 
Tehnored:T.O.M, .Ex:5, anexe:0  Consilieri in functie:17; prezenti:16; voturi ,,pentru”(%): 16 (94,11%); voturi ,,contra”: 0; abţineri:0,  


