
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

                                                                                             

H O T Ă R Â R E A     nr. 333 

din 28 noiembrie 2017 

 

cu privire la premierea sportivei Szőcs Bernadette, medaliată cu aur la Campionatul 

European de tenis de masă, Luxemburg 2017  

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Analizând Expunerea de motive nr. 57.742 din 18.10.2017, iniţiată de consilierul local 

Hermann Mark Christian, cu privire la premierea sportivei Szőcs Bernadette, medaliată cu aur la 

Campionatul European de tenis de masă, Luxemburg 2017,  

Având în  vedere propunerile făcute în Plenul Consiliului local,  

Văzând  prevederile art. 3, alin. (1) şi ale art. 18ᶺ1, alin. (2), lit. „f” din Legea 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată; 

Văzând  prevederile art. 24, alin. (4), lit. „b” din HG nr. 1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată şi completată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. „a”, alin. (6) lit. ,,a”, pct. 6  şi  alin. (7) lit. ,,a”, 

art. 45 precum şi ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată,  

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă premierea cu suma de 15.000 lei a sportivei Szőcs Bernadette, medaliată 

cu aur la Campionatul European de tenis de masă, Luxemburg 2017.  

Art. 2. Se constituie comisia pentru redactarea regulamentului de premiere a sportivilor de 

performanţă cu rezultate deosebite, în următoarea componenţă: 

________________ reprezentant partid politic în Consiliul local 

________________ reprezentant partid politic în Consiliul local 

________________ reprezentant partid politic în Consiliul local 

________________ reprezentant partid politic în Consiliul local 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia economică şi Direcţia activităţi social-culturale 

şi patrimoniale. 

           Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

                                                                                                        Preşedinte de şedinţă, 

                                              dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

          Contrasemnează, 

    p. Secretarul  Municipiului  Tîrgu Mureş 

           Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                  Cătană Dianora-Monica                 


