
                                                                                                                  

    

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  9 

 

  din  30 ianuarie   2018 

 
privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din  fondul locativ 

de stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi 

locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018 

 

 

 

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

 

          Văzând Expunerea de motive nr. 142 din 04.01.2018  prezentată de Direcţia activităţi 

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

aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe  

sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, 

destinate închirierii pentru anul 2018,  

        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  

art. 42, art. 43 din Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată 

 

 

H o  t ă r ă ş t e: 
 

 

              Art.1. Se aprobă ordinea de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ 

de stat cu chirie,  de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din locuinţe retrocedate,  pentru 

pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018, conform anexelor 1- 4, stabilite în baza 

punctajului obţinut în coroborare cu HCL nr. 148/2001, cu completările şi modificările ulterioare, 

şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                    

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  însărcinează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia activităţi social-culturale şi patrimoniale. 

Art.3. 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. 
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