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H O T A� R Â R E A  nr. 105 

din 28 aprilie 2005  
 

privind  evacuarea chirias�ilor cu restant�e, din locuint�ele ce apart�in fondului locativ de stat  
s�i emiterea de noi repartit�ii pentru chirias�ii care s�i-au onorat obligat�iile stabilite 

 prin hota�râri judeca�tores�ti definitive s�i irevocabile 
 
 
 Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a ordinara� de lucru,    
 Va�zând Expunerea de motive comuna� prezentata� de PRIMA�RIA Tîrgu-Mures�, Direct�ia 
activita�t�i economice, culturale s�i patrimoniale s�i S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu-Mures� 

 
 În baza prevederilor art. 38  din Legea nr. 215/2001 s�i art. 24 din Legea nr. 114/1996, 
 

h o t a� r a� s� t e : 
 

Art. 1. Se împuternices�te Primarul municipiului Tîrgu Mures�, sa� emita� noi dispozit�ii de 
repartizare a locuint�elor pe termen de un an, cu posibilitate de prelungire, pentru chirias�ii fat�a� 
de care exista� hota�râri judeca�tores�ti prin care au fost obligat�i la plata� s�i s-a dispus rezilierea 
contractelor de închiriere s�i evacuarea acestora din locuint�a�, chirias�i care: 

a) au achitat chiria restanta�, penalita�t�ile de întârziere, cheltuielile de judecata� ca�tre S.C. 
LOCATIV S.A. Tîrgu Mures� s�i nu au restant�e la cheltuielile de întret�inere,  

b) au achitat chiria restanta�, penalita�t�ile de întârziere s�i cheltuielile de judecata� ca�tre S.C. 
LOCATIV S.A. Tîrgu Mures� s�i vor face dovada achita�rii tuturor cheltuielilor de întret�inere, în 
termen de 60 de zile de la data prezentei hota�râri. 
 Art. 2. Prevederile art. 1 se aplica� numai pentru chirias�ii fat�a� de care exista� o hota�râre de 
obligare la plata�, rezilierea contractului s�i evacuare, definitiva� s�i irevocabila� la data adopta�rii 
prezentei hota�râri de consiliu. 

Art. 3. Pentru chirias�ii care au datorii restante la chirie, penalita�t�i de întârziere, 
cheltuielile de judecata� ca�tre S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mures� s�i de asemenea au restant�e la 
cheltuielile de întret�inere, precum s�i pentru cei care au un comportament necorespunza�tor fat�a� 
de vecini hota�rârile judeca�tores�ti definitive s�i irevocabile de evacuare, vor fi puse în executare 
conform legii.  
 Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se încredint�eaza� 
Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea s�i Executivul Consiliului local municipal 
prin Direct�ia activita�t�i economice, culturale s�i patrimoniale s�i  S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu-
Mures�. 
 

            Pres�edinte de s�edint�a�, 
                                   ing. David Csaba 
             
      Contrasemneaza�                                       
   Secretar al municipiului Tîrgu-Mures�                                   
                  Maria Cioban 

 


