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H O T A� R Â R E A     nr. 275 
din 23 iunie 2009  

 
privind efectuarea demersurilor legale pentru achizit�ionarea în proprietatea 

Municipiului Tîrgu Mures� a unui numa�r de 200 unita�t�i locative în vederea asigura�rii de 
locuint�e sociale s�i pentru persoanele evacuate 

 
 
 Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a ordinara� de lucru, 
 
 Va�zând Expunerea de motive nr. 1105 din 10.06.2009 a Primarului municipiului 
Tîrgu Mures�, referitoare la aprobarea achizit�iona�rii în proprietatea Municipiului Tîrgu 
Mures� a unui numa�r de 200 unita�t�i locative în vederea implementa�rii strategiei locale 
de dezvoltare în domeniul social s�i asigurarea de locuint�e pentru anumite categorii de 
persoane, prezentata� de Direct�ia economica�, precum s�i amendamentele propuse în 
Plenul S�edint�ei Consiliului local municipal,  
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 
17, art. 45, alin. (3) s�i art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administrat�ia publica� locala�, republicata�, 
 

H o t a� r a� s� t e : 
 

Art. 1. Se însa�rcineaza� Direct�ia activita�t�i social-culturale s�i patrimoniale ca 
împreuna� cu S.C. Locativ S.A. sa� efectueze studii comparative privind evolut�ia 
pret�urilor pe piat�a� precum s�i pret�ul locuint�elor noi în vederea achizit�iona�rii unui numa�r 
de locuint�e la nivelul strictului necesar asigura�rii de locuint�e sociale s�i pentru 
persoanele evacuate. 

 
Art. 2. La prima s�edint�a� a Consiliului local municipal se vor prezenta studiile de 

la art. 1 precum s�i caietul de sarcini privind condit�iile de participare la licitat�ie, pret�ul 
maxim de achizit�ie, perioada de plata� s�i modalita�t�ile de finant�are. 

 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hota�râri se împuternices�te 

Primarul Municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Direct�ia activita�t�i social-
culturale s�i patrimoniale, S.C. Locativ S.A. s�i A.G.A. S.C. Locativ S.A  
   
 
 

        Pres�edinte de s�edint�a� 
                                                                           psih. Roman Ioana Dana 
 

Contrasemneaza�                        
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 

Maria Cioban  
 


