
 

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. 101 

din  22  aprilie  2021 

privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe pentru tineri 

( ANL), destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 
 

            Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

          Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.13.291  din  18.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția activități social-

culturale, patrimoniale și comerciale, privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de 

locuinţe pentru tineri ( ANL), destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021, 

b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş, 
         În conformitate cu prevederile : 

 art. 15 alin.  ( 2^1),  art. 15 alin. (3-5) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

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

   art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

              Art. 1. Se aprobă ordinea de prioritate în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri (ANL), 

destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre și care a fost stabilită  în baza punctajului obținut în coroborare cu 

HCL nr. 213/26.11.2020. 

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

Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia activităţi social-culturale, patrimoniale și comerciale- 

Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ. 

           Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c , ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la  Direcția activități social culturale, patrimoniale și 

comerciale- Serviciul activitați culturale, sportive, de tineret și locativ. 

  

                                                                                                            Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                         Kelemen Atilla-Márton 

                        

                            Contrasemnează, 

   p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş, 

                                 Szövérfi László 
 

 

(Hotărârea a fost adoptată cu  22  voturi  „pentru”)              


