
 1 

         

ROMÂNIA 
JUD. ALBA  
CONSILIUL LOCAL  

 HOTĂRÂREA NR. 209 
privind  modificarea  componenței comisiei de analiză a  

dosarelor pentru obținerea unei locuințe sociale 
 

        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. 
       Având în vedere  referatul nr. 17034/23.11.2018 şi raportul de specialitate favorabil  nr. 
17194/27.11.2018 ale Biroului urbanism,tehnic, investiții, construcții, spațiul locativ din care rezultă 
necesitatea modificarii  componenței comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe 
sociale, rapoartele favorabile ale comisiilor de specailitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr 114/1996-Legea locuinţei, republicată, modificată şi 
completată, Legea nr 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, H.G.R nr  1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr. 114/1996 modificată şi completată  şi  Legea  nr 292/2011-Legea Asistenţei sociale     
       În temeiul  art 36 alin. 2 litera d), art. 36 alin. 6 litera e),   art.45  alin.3 şi art.115 alin. 1 litera 
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 modificarea componenței comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea 
unei locuințe sociale, aprobată prin art.4 al HCLOM nr.66/25.04.2013, în sensul  că se înlocuiește 
domnul Sanislav Nicolaie a cărui loc a rămas vacant în urmă pensionării, cu doamna Lazăr Ioana iar 
membrii de rezerva vor fi  d-na Popa Ionela- Sorina și d-na Moldovan Karla.  
  
       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,  Vinţeler Silviu. 
 
  Se comunica la: 
 - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 - Primarul orasului Ocna Mures; 
            - Biroul urbanism, tehnic, investiții, disciplina în  construcţii, spaţiul locativ 

- D-na Lazar Ioana 
- D-na Popa Ionela Sorina; 
- D-na Moldovan Karla. 

Ocna Mureş  28.11.2018 
 
 
 
. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETAR ORAȘ, 
   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  
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