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       R O M Â N I A 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

          PRIMAR 

   Nr. 133/22.09.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind schimbul unor locuințe construite în regim ANL din Bl.7AB-73 ANL  
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară cu 

convocare ,,DE ÎNDATĂ’’ publică, la data de 22.09.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de 

convocare nr. 284/22.09.2021, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

 

 Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr. 14732/21.09.2021 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, 

din care rezultă necesitatea schimbării apartamentelor între  Socol Claudiu Florin, apartament 

situat  în Ocna Mureş, str. Colonia Monchim, nr. 12, Bl. 7AB -73 ANL, Sc. A, Ap.8,jud.Alba, 

contract de închiriere nr. 16265 din 30.10.2014 valabil până la data de 24.09.2021,compus 

din 2 camere 31,75 mp., bucatărie 9,65 mp.,dependinţe 11,11 mp., balcon 7,11 mp., boxa 

11,40 mp. şi Nemeş Elisabeta Gabriela,apartament situat în Ocna Mureş str. Colonia 

Monchim,nr.12, Bl.7AB-73-ANL, Sc.A, Ap.3, jud. Alba, compus din 1 cameră 19,03 mp., 

bucătărie 8,50 mp., dependinţe 12,15 mp., balcon 2,68 mp., boxa 11,79 mp., contract valabil 

până la data de 11.03.2024; 

 raportul de specialitate comun ______________ nr.______/____________al Direcției 

juridice și al Serviciului V.I.T.L;  

 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș; 

 prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, actualizată; 

 prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei; 

 dispoziţiile art. 1777-1835 din Codul civil; 

 H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu; 

 Art.8, alin.(6) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

actualizată,  

 art. 15, alin.(17) raportat la alin.15, 16, 18 din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată 

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c),alin.6, lit.q) art. 136, art. 139, alin. (3), lit. g) art. 196, alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 

            Art. 1. (1). Se aprobă schimbul de apartamente între numitul Socol Claudiu Florin titular al 

contractului de închiriere nr. 16265 din 30.10.2014 valabil până la data de 24.09.2021, având ca 

obiect apartamentul compus din 2 camere 31,75 mp., bucatărie 9,65 mp.,dependinţe 11,11 mp., 

balcon 7,11 mp., boxa 11,40 mp., situat  în Ocna Mureş, str. Colonia Monchim, nr. 12, Bl. 7AB -73 

ANL, Sc. A, Ap.8, jud.Alba,  şi Nemeş Elisabeta Gabriela titular al contractului de inchiriere nr. 

4088/13.03.2019, valabil până la data de 11.03.2024, având ca obiect apartamentul situat în Ocna 
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Mureş str. Colonia Monchim,nr.12, Bl.7AB-73-ANL, Sc.A, Ap.3, jud. Alba, compus din 1 cameră 

19,03 mp., bucătărie 8,50 mp., dependinţe 12,15 mp., balcon 2,68 mp., boxa 11,79 mp. 
 

                             (2) Fiecare chiriaș va ceda celuilalt dreptul de închiriere cu privire la apartamentul pe 

care îl deține în prezent, fiind de acord să preia în același timp dreptul de închiriere cu privire la 

apartamentul celuilalt chiriaș ( coschimbaș).  
 

                        (3). Se aprobă încheierea unor noi contracte de închiriere urmare a a schimbului de 

apartamente, pentru perioada contractuală rămasă din contractele de inchiriere actuale.  

 

           Art. 2. Noul contract de închiriere având ca obiect apartamentul situat în Ocna Mureş, str. 

Colonia Monchim, nr. 12, Bl. 7AB -73 ANL, Sc. A, Ap.8, jud.Alba, se  prelungește pe o perioadă de 

12 luni și anume 25.09.2021-24.09.2022. 
 

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizat 

 

 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea  

noilor contracte de închiriere, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.  
 

              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Birou urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

 Serviciul VITL; 

 Domnul Socol Claudiu Florin; 

 Doamna Nemeş Elisabeta Gabriela. 

 

Ocna Mureş,  22.09.2021 

 

                         INIŢIATOR,               AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                           SILVIU VINȚELER                                               SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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