
 

                                

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 226 

  din 27 iulie 2017 

 
în vederea  modificării art.1 al HCL nr.  59/23.02.2017, referitoare la reactualizarea  

componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru 

chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii  

 

 

       Consiliul Local al  Municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

          Văzând Expunerea de motive nr. 38515/12.07.2017  în vederea  modificării art.1 al 

HCL nr.  59/23.02.2017, referitoare la reactualizarea  componenţei Comisiei pentru analizarea 

solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, 

chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii elaborată de Direcţia activităţi 

social-culturale şi patrimoniale- Serviciul activităţi culturale, sportive, de tineret şi locativ, 

         Luând în considerare propunerile din cadrul ședinței Consiliului local, 

         În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit.c), alin.5 lit.b), alin. 6 lit.a)-pct.17 şi 

art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi at. 42, 

art.43 din Legea nr. 114/1996, republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al HCL nr.59/23.02.2017 şi se reactulizează 

componenţa Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru 

chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii, după cum urmează: 

 
1.  Viceprimar - preşedinte 

2.  Secretarul municipiului - membru 

3.  Consilier local – Bakó Szabolcs                                     - membru 

4.  Consilier local –Benedek Theodora Mariana Nicoleta         - membru 

5.  Consilier local – Györfi Julia                                         - membru 

6.  Consilier local – Kovács Lajos Alpár                             - membru 

7.  Consilier local – Moldovan Călin                                  - membru 

8.  Director D.A.S.C.P – Alina Rădulescu                             - membru 

9.  Şef serviciu SACSTL – Marina Ciugudean                       - membru 

10.  Reprezentant SC LOCATIV SA – Moldovan Ovidiu          - membru 

11.  Funcţionar din cadrul S.A.C.S.T.L – Mureşan Ramona      - membru 

 

Art.2. Pe data prezentei se abrogă hotărârile anterioare care reglementează 

componenţa Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru 

chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii.  

 

 

 



 

 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin 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 prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                      Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile                                             

 

 

 


