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          R O M Â N I A 

       JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

             PRIMAR 

       Nr. 14/26.01.2021  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei provizorii de priorități în vederea obținerii de locuințe ANL pentru anul 2021 

   

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

de 28.01.2021 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 25/22.01.2021, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler.  
 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 992 din 25.01.2020 al Biroului urbanism tehnic, investiții, 

contrucții din care rezultă necesitatea aprobării listei provizorii de priorități în vederea 

obținerii de locuințe ANL pentru anul 2021; 

- raportul de specialitate ______________ nr._____/___________ al  Biroului urbanism 

tehnic, investiții, contrucții, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna 

Mureş; 

- avizele _____________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş; 

- Procesul verbal nr. 812/21.01.2021 al Comisiei de analiză a cererilor în vederea repartizării 

locuințelor pentru tineri în regim ANL;  

- 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 

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

- Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 101/25.05.2017 privindaprobarea 

formei finale a criteriilor de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, 

din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), 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.  Se aprobă lista provizorie de priorități pentru obținerea unei locuințe ANL în anul 

2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta. 

 

 Art. 2.  Se respinge cererea de repartizare de locuință ANL pentru Lăcătuș Anca Renata, 

întrucât nu are depusă la dosar dovada spațiului locativ actual. 

  

Art. 3. Se respinge cererea de repartizare de locuință ANL pentru Georgiu Ioan George, 

întrucât nu are depusă la dosar dovada spațiului locativ actual. 

 

Art. 4. Termenul de depunere a contestațiilor este de 7 zile calendaristice de la comunicarea 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Termenul de soluționare a contestațiilor este de 15 zile calendaristice de la depunerea 

contestației. 
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 Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată 
     
 Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler. 
 

            Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului – județul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Birou urbanism tehnic, investiții, contrucții; 

       - Se afișează la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș; 

       - Toate persoanele vizate. 

 

 

 

 

 

Ocna Mureş,  26.01.2021 

 

                     INIŢIATOR,           AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                  SECRETAR GENERAL 

                             SILVIU VINŢELER                                   SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat 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 şi 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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