
 

 

   

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. 362 

din  28 octombrie  2021 
 

Privind modificarea Actului constitutiv al Fundaţiei Social-Umanitare 

“NOVUM –FORUM”  din municipiul  Târgu Mureş 

 

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

 

Văzând Referatul de aprobare  nr. 58780/2819 din 18.08.2021 prezentat de Direcția Juridică,  

Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, privind modificarea Actului constitutiv al 

Fundaţiei Social-Umanitare “NOVUM –FORUM”  din municipiul  Târgu-Mureş, 

Luând în considerare Amendamentul şi propunerile formulate în Plenul şedinţei  

 În baza  prevederilor art.XI, art.XII, art.XIII, art. XIV din Actul constitutiv al Fundaţiei 

“NOVUM –FORUM” , 

 Ţinând cont de dispoziţiile art. 33-34  din O.G. nr.26/30.10.2000, cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 129, alin.14  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

           Hotărăşte: 

 

Art.1.  Se modifică art.XI alin.1  din  Actul constitutiv al Fundaţiei “NOVUM –FORUM”  

din municipiul  Târgu Mureş, acesta urmând a avea următoarea componenţă: 

1. Soós Zoltán - cetăţean român, domiciliat în municipiul  Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

Primarul municipiului  Târgu-Mureş; 

2. Portik Vilmos László - cetăţean român, domiciliat în municipiul  Târgu Mureş, judeţul 

Mureş, Viceprimarul  Municipiului; 

3. György Alexandru  - cetăţean român, domiciliat în municipiul  Târgu Mureş, judeţul 

Mureş, Viceprimarul  Municipiului; 

4. Frunda Csenge -  cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal; 

5. Tamasi Zsolt - cetăţean român, domiciliat în municipiul  Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal; 

6. Kelemen Atilla-Márton - cetăţean român, domiciliat în municipiul  Târgu-Mureş, judeţul 

Mureş, consilier local municipal; 

7. Szabo Peter - cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal; 

8. Voicu Bogdan, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal; 

9. Papuc Sergiu Vasile, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal; 

10. Tamas Iszlai, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal; 

11. Gaspar Botond, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, din 

partea executivului. 

 



 

Art.2 Se  modifică art. XIII din actul constitutiv acesta urmând a conţine următoarele 

prevederi: 

Preşedintele în exerciţiu al Curatoriului este desemnat în persoana d-lui Soós Zoltán – 

cetăţean român, domiciliat în mun. Târgu Mureş, judeţul Mureş, Primarul municipiului Târgu-Mureş. 

În funcţiile de vicepreşedinţi sunt numiţi : 

1. Portik Vilmos László, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul 

Mureş, Viceprimarul  Municipiului. 

2. György Alexandru, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

Viceprimarul  Municipiului. 

Secretarul Curatoriului este Costaşuc Irma, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu 

Mureş, judeţul Mureş, din partea executivului. 

În vederea administrării şi gestionării patrimoniului fundaţiei în funcţia de 

ADMINISTRATOR   s-a numit Berecki Sandor cetăţean român, domiciliat în mun. Târgu-Mureş, 

judeţul Mureş, consilier local municipal. 

În funcţia de TREZORIER-CASIER al Curatoriului, pentru efectuarea şi realizarea activităţilor 

specifice financiare, încasarea, depozitarea şi eliberarea mijloacelor băneşti sunt numiţi Jakab Istvan 

cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, consilier local municipal şi 

Pescar Radu cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, consilier local 

municipal. 

 Art. 3. Se modifică art. XIV din actul constitutiv în sensul modificării componenţei 

COMISIEI  DE CENZORI, aceasta urmând a funcţiona în următoarea structură: 

1. Szabo Arpad ,cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal. 

2. Kakassy Blanka, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal. 

3. Suciu Horaţiu, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal. 

4. Papai Laszlo, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, 

consilier local municipal. 

5. Kiss Zoltan, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, consilier 

local municipal. 

Președintele comisiei de cenzori este Szabo Arpad cetăţean român, domiciliat în municipiul 

Târgu Mureş, judeţul Mureş, consilier local municipal. 

Art. 4 Se mandatează organul de conducere al fundaţiei, prin funcţiile execuţionale, cu 

actualizarea respectiv aducerea în concordanţă a actului constitutiv şi al statutului fundaţiei Novum 

Forum, conform reglementărilor legale în vigoare.  

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Curatoriul 

Fundației.  

Art. 6. 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.7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor persoanelor nominalizate în art.1, art.2, respectiv 

art.3. 

  
                                                                                                                        Preşedinte de şedinţă 

                                   Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                                Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi  “pentru”, 1 vot  “abţinere” şi 2 voturi “împotrivă”) 

 


