
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. 71 

din 14 martie 2022 

 
privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Târgu Mureş  

în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare 

   

 

           Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 15.688 din data de 25 februarie 2022, iniţiat de  Primarul 

Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Relaţii cu consilierii, secretariat, Evidenţă alegători şi 

arhivă privind  nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Târgu Mureş în 

cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare; 

 Adresa nr. 1.464/2/2022, înregistrată la Municipiul Târgu Mureş cu nr. 15285/2022  prin 

care, Centrul Militar Judeţean Mureş, solicită nominalizarea unui delegat al Consiliului local 

Municipal Târgu Mureş, care să facă parte  din Comisia de recrutare – încorporare; 

 Raportul de specialitate nr. 16.439 din 01.03.2022 al Direcţiei juridice, contencios 

administrativ şi administraţie publică locală, 

 Luând în considerare propunerea din cadrul ședinței Consiliului local. 

În conformitate cu prevederile:  

 Art. 3 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar 

obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Art. 27  alin. (6) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. „d”, alin. (7) lit. „h”, alin.(14), art. 139 alin. (1), 

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 nominalizarea d-lui Kelemen Atilla-Márton în calitate de delegat al 

Consiliului local municipal Târgu Mureş, în Comisia locală de recrutare-încorporare a municipiului 

Târgu Mureş.  

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

nominalizată şi Comisia locală de recrutare-încorporare.  

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:  

 Persoanei nominalizate la art. 1, 

 Primarului Municipiului Târgu Mureş, 

 Centrului Militar Judeţean Mureş. 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”) 


