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D I S P O Z I T I E
Nr. 334   din 29 IULIE 2022

privind numirea unui membru din partea autorităţilor publice locale în comitetul executiv a
Asociaţiei de proprietari ANL „OMV” Salonta 

Având în vedere: 
 Referatulul de specialitate nr. 5086 din 29.07.2022  întocmit de Serviciul de Dezvoltare

Urbană;
 Procesul  verbal  de  şedinţă  al  proprietarilor  şi  a  titularilor  contractelor  de  vânzare

cumpărare  cu  plata  în  rate  a  locuinţelor  ANL,  din  data  de  22.06.2022  înregistrat  la
Primăria Municipiului Salonta sub nr. 4209/23.06.2022

Ținând cont de:
• Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

şi administrarea condominiilor;
• Legii 152/1998 privind înfiinţarea ANL;
• Codul civil art. 648-659;
• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta  142/30.06.2022 privind aprobarea

înfiinţării Asociaţiei de proprietari ANL pentru blocurile de locuinţe situate în Municipiul
Salonta Pţa Democraţiei nr. 2, însuşirea procesului verbal pentru înfiinţarea asociaţiei şi
numirea  unui  membru în  conducerea  Asociaţiei  de proprietari  din  partea  autorităţilor
publice locale.
În temeiul prevederilor art. 154 alin 1, art. 155 alin.5 lit.c) coroborat cu art. 196, alin.1,

lit.  b)  din Ordonanta de Urgenta nr.  57/2019  privind Codul  administrativ, cu modificările  și
completările ulterioare,

Primarul Municipiului Salonta
D I S P U N E :

Art. 1. (1) Numirea doamnei Laza Florica, funcţionar public consilier superior, din cadrul
Primăriei Municipiului Salonta, Serviciul de Dezvoltare Urbană – Compartimentul Administrare
Patrimoniului  Intravilan  ca  membru  în  comitetul  executiv  a  „Asociaţiei  de  proprietari  ANL
„OMV” Salonta” ce urmează a fi constituită.

(2) Persoana numită la alin.(1) este împuternicită pentru a vota în Asociaţia de
proprietari  în  numele  autorităţilor  publice  locale,  pentru  întocmirea  actelor  premergătoare
înfiinţării  Asociaţiei  şi  în  continuare  după înfiinţarea  Asociaţiei,  pentru activităţile  ce cad  în
sarcina asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii.

Art. 2.   Prezenta dispoziție se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1.
Art. 3.   Prezenta dispoziţie se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Judeţul Bihor
- Monitorul Of. Local și Relația cu Consiliul Local
- Persoana numită
- Asociaţia de proprietari ANL „OMV” Salonta

      
                    P r i m a r,                                                                              Contrasemnează,

      Török László                                  Secretar General 
                              UAT Municipiu Salonta

    Patricia Edith Ivanciuc
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