
 

 

 
 

  
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 7/2021 
privind modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc 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 și 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, 
            Având în vedere  Referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind modificarea H.C.L. Târgu Secueisc 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,  
              Văzând prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată ,  
 În temeiul art. 129 alin (1),  art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a. din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

                   Articol unic – Se aprobă modificarea și  completarea  art. 1 al H.C.L. Târgu Secuiesc 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, după cum urmează:  

a) pct.4 criterii suplimentare de ierarhizare, se înlocuiește conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se introduce pct. 5 cu următorul conținut:  „Tinerii solicitanţi să facă dovada unei 

economii personale de minimum 10.000 lei” 
 

 
Târgu Secuiesc, la  28 ianuarie 2021  
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