
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. 125 

din 29 aprilie 2022 

 
privind trecerea locuințelor disponibile precum și a celor care se vor disponibiliza, situate în 

municipiul Târgu Mureș, str. Rovinari, nr. 36, din  categoria locuințelor destinate chiriașilor 

evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari, în categoria  locuințelor sociale 

 

            Consiliul local  al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

          Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.25.684  din 04.04.2022 inițiat de Primar prin Direcția activități 

social-culturale, patrimoniale și comerciale, privind trecerea locuințelor disponibile precum și a 

celor care se vor disponibiliza, situate în municipiul Târgu Mureș, str. Rovinari, nr. 36, din 

categoria locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari, în 

categoria locuințelor sociale, 

 Raportul de specialitate nr. 28.032 din 11.04.2022 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

 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), art. 14 alin. (4) 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,  

 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 modificări ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

              Art. 1. Se aprobă trecerea locuințelor disponibile precum și a celor care se vor 

disponibiliza, situate în municipiul Târgu Mureș, str. Rovinari, nr. 36, din  categoria locuințelor 

destinate chiriașilor evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari, în categoria locuințelor 

sociale. 

            Art. 2. 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. 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 la:  

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

sportive, de tineret și locativ; 

-S.C. LOCATIV S.A. 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                               Papuc Sergiu Vasile 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 3 voturi „abținere”) 


