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         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 
           PRIMAR 

    Nr. 6/06.01.2021    

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

        privind actualizarea componenței comisiilor de analiză a dosarelor depuse pentru repartizarea 

spațiilor locative proprietate a UAT oraș Ocna Mureș   

 

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

convocare de îndată, la data de ___________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 

______________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr. 73/05.01.2021 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții 

din care rezultă necesitatea actualizării componenței comisiilor de analiză a dosarelor depuse 

pentru repartizarea spațiilor locative proprietate a UAT oraș Ocna Mureș;   

 raportul de specialitate ____________ nr. ______/____________ al Biroului urbanism, 

tehnic, investiții, construcții,  

 avizele _______________ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş,  

 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 127/30.06.2014; 

 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 208/28.11.2019; 

 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 66/25.04.2013; 

 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 81/14.05.2019; 

 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 89/30.05.2019; 

 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 161/29.08.2019; 

 Dispoziția primarului orașului Ocna Mureș nr. 1172/22.10.2015; 

 Dispoziția primarului orașului Ocna Mureș nr. 49/23.01.2020; 

 Legea locuinței nr. 114/1996 actualizată; 

 dispoziţiile art.1777-1835 din Codul Civil 

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, 

actualizată 

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

locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor 

naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome, actualizată;  

 O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu 

destinația de locuințe;   

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. p), art. 136 şi 

art. 139, alin. (3) lit. g) şi 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 actualizareacomponenţei comisiei de analiza a dosarelor în vederea 

repartizării locuinţelor ANL, numită prin Hotărârea nr. 127/30.06.2014, Hotărârea nr. 208/28.11.2018, 

Dispoziția 1172/ 22.10.2015, Dispoziția nr. 49/23.01.2020, după cum urmează: 

D-nul Podariu Pavel Gligor  - preşedinte        

D-na Biriş Sorina Geta          - membru 

D-na Popa Ionela Sorina       - membru 
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 D-na  Baciu Ioan                 - membru din partea Consiliului Local Ocna Mureş   

 D-nul/D-na..........................- membru  din partea Consiliului Local Ocna Mureş 

Membrii de rezerva: 

             D-na Botoş Monica Florina 

             D-na Petridean Olimpia Cristina 

Comisia de contestaţii: 

             D-na Popa Ileana – preşedinte 

             D-na Botoş Monica Florina -membru 

             D-nul Nicoară Florin Ovidiu - membru   

Membrii de rezerva : 

             D-na Bucur Anca Ileana 

             D-na Kolosvari Adina 
  

 

Art. 2. Se aprobă componenţei Comisiei de analiza a dosarelor în vederea repartizării 

locuinţelor sociale, numită prin Hotărârea nr. 66/25.04.2013,  Hotărârea nr. 81/14.05.2019, Hotărârea 

nr. 89/30.05.2019, Hotărârea nr.161/29.08.2019, după cum urmează: 

D-nul Podariu Pavel Gligor  -preşedinte         

D-na Biriş Sorina Geta         -membru 

D-na Popa Ileana Lavinia    -membru 

D-na  Baciu Ioan                 - membru din partea Consiliului Local Ocna Mureş   

D-nul/D-na..........................- membru  din partea Consiliului Local Ocna Mureş 

 Membrii de rezerva: 

            D-na Botoş Monica Florina 

            D-na Petridean Olimpia Cristina 

Comisia de contestaţii: 

            D-na Lazar Ioana.....................presedinte 

            D-na Botoş Monica .................membru 

            D-nul Nicoară Florin  Ovidiu . membru 

Membrii de rezerva : 

            D-na Bucur Anca Ileana...........membru 

            D-na Kolosvari Adina...............membru 

                                                                

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

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

             Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
         

 

                Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții  

       - Membrii comisiilor  

Ocna Mureş,  06.01.2021 
 

                        INIŢIATOR,               AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,           SECRETAR GENERAL 

                SILVIU VINŢELER     SIMION NICUŞOR PANDOR 
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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 ____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tehnored:B.A.I., .ex:3, anexe:0  Consilieri in functie:17; prezenti:   voturi ,,pentru”  (%);   voturi ,,contra”: ;  abţineri: .  
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