
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 120 

 

din 26 aprilie 2018 

 

privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 30.01.2018 referitore 

la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de 

stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și 

locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018 

 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu – Mureş întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 23164 din 17.04.218  privind completarea H.C.L.M. 

nr. 9 din 30.01.2018 referitore la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de 

locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din 

locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018. 

În temeiul prevederilor art. 36,  alin.(1), alin (2) lit. c, alin. (5), lit.  b,  şi a art. 45 alin 

(3), precum şi a art. 115 alin 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, în baza art.2 lit. c din Legea nr. 114/1996   *** Rep. privind Legea 

locuinţei, art. 13 HGR Nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 coroborat cu prevederile art. 1  

alin.  (1) și  (2), art.2 , alin (1), (2) și (3)  privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, precum și în condițiile HCLM nr. 148/2001 cu modificările și completările 

ulterioare privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 

114/1996 referitoare la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, în vederea 

închirierii. 

 

     H o t ă r ă ș t e: 

 

 

Art. 1. Se aprobă completarea  Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 

30.01.2018  în sensul includerii în preambulul hotărârii a următoarelor: 

”În temeiul prevederilor art. 36,  alin.(1), alin (2) lit. c, alin. (5), lit.  b,  şi a art. 45 alin 

(3), precum şi a art. 115 alin 1 lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, în baza art.2 lit. c din Legea nr. 114/1996   *** Rep. privind Legea 

locuinţei, art. 13 HGR Nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 coroborat cu prevederile art. 1  

alin.  (1) și  (2), art.2 , alin (1), (2) și (3)  privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, precum și în condițiile HCLM nr. 148/2001 cu modificările și completările 

ulterioare privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

114/1996 referitoare la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, în vederea 

închirierii”. 



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

Executivul municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social Culturale şi Patrimoniale 

– Serviciul Activităţi Culturale Sportive de Tineret şi Locativ  şi  S.C. LOCATIV S.A.  

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin.1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind instituția prefectului și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


