
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 86/2016 

privind modificarea HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală si 

desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de 
atribuire a terenurilor 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind modificarea HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală si desemnarea a doi consilieri 
locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, 
         Vazand prevederile art. 1 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicată, şi ale prevederilor art. 3 
alin. 1 şi alin. 2 din HG nr. 896/2003 pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003, 

În temeiul prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 123 alin. 1 şi 2, art. 45 alin. 3 şi art. 
115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi complectările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Articol unic – HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală si desemnarea a doi 
consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a 
terenurilor, se modifică după cum urmează: 

1. La Art. 1 se introduce pct. 4 criterii suplimentare de ierarhizare, conform Anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. Art. 2 în comisia de analizarea cererilor de atribuire a terenurilor vor face parte 
următorii consilieri locali: 

1. Budău Ionuț 
 2. Gal Elemér-László 

Târgu Secuiesc, la  15 septembrie 2016 
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