
 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 229 

din 29 iulie 2021 

 
privind  aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2021 ,  în vederea 

repartizării  spaţiilor cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţe  aflate  

n proprietatea municipalității 

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară  de lucru, 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr.43847 din 15.06.2021 iniţiat de Primar prin  Direcția Activități 

Social Culturale Patrimoniale Comerciale / Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și 

Locativ privind aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2021,  în vederea repartizării  spaţiilor cu 

altă  destinaţie decât aceea de locuinţe  aflate în proprietatea municipalității, 

b) Avizul comisiei instituită prin HCLM  nr. 10/ 2020, renumerotată prin HCLM nr. 189 

din 09.11.2020, 

c) Procesul verbal al comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă destinație 

decât aceea de locuințe  nr 43432 din 14.06.2021, întocmit în acest sens, 

d) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație 

Publică Locală nr. 44.058/2.206 din 17.06.2021, 

e) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. 

 

În conformitate cu prevederile :  

- art. 49 alin.(1), lit. „a” din Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,art. 

27 din Legea nr. 334/2002, HCLM nr. 54/2004 privind reactualizarea componenței Comisiei de 

specialitate pentru repartizarea  spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe cu modificările 

și completările ulterioare, HCLM nr. 107/2021 privind aprobarea criteriilor de atribuire a 

spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată,  Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 

- art. 75, alin. (1), lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”, lit. „d”. lit. „e”, lit. „f”,  alin. (2) art. 129 

alin.(1),  alin. (2)  lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, alin. (7) lit. „q”, alin. (14), art.196, alin. (1), lit. „a” şi 

ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art. 1. Se aprobă „Lista de priorităţi”  pentru repartizarea  spaţiilor cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă pe anul 2021, în favoarea ONG-rilor (anexa 1) şi instituţiilor publice  

(anexa 2), conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin  Direcția Activități Social Culturale Patrimoniale 

Comerciale – Serviciul activități culturale sportive tineret și locativ. 

 

 

 



 

 

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului activităţi culturale sportive tineret şi 

locativ. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”) 

 


