
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. 47 

din 24 februarie 2022 

 
privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din  fondul locativ de 

stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate, locuinţe 

pentru pensionari și locuințe pentru tineri (ANL), destinate închirierii, în municipiul  

Târgu Mureș pentru anul 2022 

 

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

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 89.877 din 14.12.2021 inițiat de Primar prin Direcția activități 

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

de locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din 

locuinţele retrocedate, locuinţe pentru pensionari și locuințe pentru tineri (ANL), destinate închirierii, 

în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2022, 

 b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație 

Publică locală nr. 90.933 din data de 16.12.2022, 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş 

 În conformitate cu prevederile : 

 art.2 lit. (c), art. 42 și a art. 43 din Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată și ale  prevederilor 

art. 1  alin.  (1) și  (2), art.2  alin (1-3) din OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, precum și în condițiile HCLM nr. 259/2021 privind aprobarea criteriilor de acces și pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, 

chirie din fondul locativ de stat, locuințe pentru chiriași evacuabili din case retrocedate și locuințe 

pentru pensionari destinate închirierii, în Municipiul Târgu Mureș, 

 art. 15 alin. ( 2^1),  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, precum și în condițiile HCLM nr. 213/2020 privind aprobarea criteriilor pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru 

tineri, destinate închirierii, în Municipiul Târgu Mureș și HCL nr. 371/2021 pentru modificarea  

Anexei nr. 1 a HCL nr. 213 din 26.11.2020 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 

închirierii, în Municipiul Târgu Mureș, 

 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, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

Art. 1. Se aprobă ordinea de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat 

cu chirie,  de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din locuinţe retrocedate și locuințe pentru 

pensionari, destinate închirierii pentru anul 2022, conform anexelor 1- 4, stabilite în baza punctajului 

obţinut în coroborare cu HCL nr. 259/26.08.2021 şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

      



 

 

Art. 2. Se aprobă ordinea de prioritate în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri (ANL), 

destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2022, conform anexei nr. 5 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. 3. 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, de tineret și locativ. 

 

Art. 4. 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. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:  

- Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale- Serviciul activități culturale, 

sportive, de tineret și locativ.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 


