
    

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 322 

 

  din 28 noiembrie 2017 

 
privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28 ianuarie 2016 

 

 

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

 

 Văzând expunerea de motive nr.59.644 din data de 09.10.2017 prezentată de un grup de 

consilieri locali, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28 ianuarie 

2016, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției economice nr. 16.945/60.020 din 

02.11.2017, al Serviciului Public de Asistență Socială nr. 4916AS din 01.11.2017 și al Serviciului 

Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 64090/206 din 15.11.2017,  

În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin. (2)  lit.”d”, alin.(6) lit. „a”, pct.2, art.45 alin.(1) 

şi 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 modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local municipal Tîrgu Mureş nr.8 din 28 

ianuarie 2016, acesta urmând a avea următorul conţinut:  

„Se aprobă acordarea unor prestaţii sociale sub formă de tichete sociale, în valoare de 70 

lei/lună pentru familiile/persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Tîrgu Mureş, 

care realizează venituri nete până la 1.065 lei/lună/persoană şi nu deţin bunuri ce conduc la 

excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei nr. 4 la Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.„ 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local municipal Tîrgu Mureş nr. 8 din 28 

ianuarie 2016 rămân nemodificate.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi 

Direcţia Juridică. 

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

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

privind 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                 

 


