
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ                                     

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

         

                                                                                            

                                                                                                                                              

H O T Ă R Â R E A     nr. 54 

 

din  23 februarie   2017 

 

privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare 

depuse pe domeniile învăţământ şi sport 

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr.5283 din 31.01.017 a Serviciului Activităţi Culturale, 

Sportive, de Tineret şi Locativ, privind reactualizarea  componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare 

a proiectelor de finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport, precum şi propunerea făcută în  

Plenul Consiliului local,  

În temeiul art.36, alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.6, art.45, alin.(1), art.115, 

alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de 

finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport, după cum urmează: 

1. Dorin Florea, - Primarul Municipiului Tîrgu-Mureş – Preşedinte. 

2. Bălaş Radu Florin - Consilier local, membru Comisia pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.  

3. Bogoşel Constantin - Consilier local, membru Comisia pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană. 

4. Makkai Grigore -  Consilier local, membru Comisia pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană. 

5. Szaszgaspar Barnabas - Consilier local, membru Comisia pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană. 

6. Dumitru Pavel - Consilier local, membru Comisia pentru administraţie publică 

locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte. 

7. Peti Andrei - Consilier local, membru Comisia de studii, prognoze economico-

sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului. 

8. Papuc Sergiu Vasile - Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de 

minorităţi şi culte. 

9. Năznean Ana - Director Direcţia Economică. 

10. Rădulescu Alina - Director Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale. 

11. Ciugudean Marina - Şef serviciu Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret 

şi Locativ.  



 

 

 

Art.2.  În cazul în care unul dintre membrii comisiei este înlocuit, din comisie va face parte 

înlocuitorul său de drept.  

 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. 19/29.07.2016. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică şi Direcţia Activităţi Social-Culturale şi 

Patrimoniale. 

Art. 5.  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 nr. 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,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

              jrs. Szövérfi Vasile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


