
 

NR. 61.020/23.09.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară: 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 61.018/23.09.2021 al Primarului municipiului 

Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.019/23.09.2021 întocmit de Direcția 

Juridică și Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 

În conformitate cu prevederile art. 4, art. 9 pct. 1 şi art. 13 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea nr. 199/1997 pentru 

ratificarea Cartei europene a autonomiei locale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sfântu 

Gheorghe, aprobată prin H.C.L. nr. 356/2017; 

Având în vedere Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere H.G. nr. 886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a 

activităţilor din domeniul tineretului; 

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. e) și alin. (14) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1. – Se aprobă instituirea Programului multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”. 

ART. 2. – Se aprobă Regulamentul Programului multianual de interes local „Sprijin 

acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”, 

anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

persoana desemnată prin dispoziția Primarului și Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice 

Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

Sfântu Gheorghe, la __________2021 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

 

 



Anexa la HCL nr. _______/2021 

 

REGULAMENT 

privind Programul multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 

18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

Art. 1. - Prezentul Regulament stabileşte cadrul general şi procedura Programului 

multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru 

închirierea unor suprafețe locative”, instituit de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 

prin H.C.L. nr. ____/______. 

Art. 2. – (1) Scopul şi obiectivele Programului constau în sprijinirea tinerilor care au 

domiciliul sau reședința și își desfășoară activitatea sau sunt studenți în municipiul Sfântu 

Gheorghe, în vederea încurajării asumării responsabilităților individuale, reducerii fenomenului de 

plecare a tinerilor înspre alte comunități, stimulării tinerilor să revină în municipiu, precum și 

pentru a atrage tinerii să se stabilească pe viitor în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea 

încetinirii procesului de îmbătrânire demografică. 

(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) constă în acordarea unei sume în cuantum de maxim 50 

de euro/lună, dar nu mai mult de 25% din valoarea totală lunară a chiriei pentru sprijinirea achitării 

chiriilor în baza unor contracte de închiriere a suprafețelor locative din municipiul Sfântu 

Gheorghe. 

Art. 3. – Programul instituit are caracter multianual. 

 

CAPITOLUL II – Grupul ţintă (beneficiarii programului)  

   Art. 4. – (1) Beneficiarii programului sunt tinerii majori, în vârstǎ de pânǎ la 35 de ani, 

care au domiciliul sau reședința în municipiul Sfântu Gheorghe și sunt angajați sau studenți în 

municipiul Sfântu Gheorghe.  

   Art. 5. – În sensul prezentului Regulament, termenul “tânăr” desemnează persoana majoră, 

în vârstǎ de pânǎ la 35 de ani până la data soluționării cererii. 

 

CAPITOLUL III – Facilităţi 
 Art. 6. – (1) Fiecare beneficiar, titular al contractului de închiriere a unei suprafețe locative 

din municipiul Sfântu Gheorghe, va primi o sumă în cuantum de maxim 50 de euro/lună, dar nu 

mai mult de 25% din valoarea totală lunară a chiriei. 

(2) Beneficiarul va suporta diferența de preț a chiriei din fondurile proprii. 

  

CAPITOLUL IV -  Criterii de eligibilitate 

Art. 7. – Pentru a beneficia de facilitatea ce face obiectul Programului instituit, solicitantul 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) titularul cererii trebuie sǎ fie major, în vârstǎ de pânǎ la 35 de ani până la data soluționării 

cererii; 

b) să aibă domiciliul sau reședința în municipiul Sfântu Gheorghe – tinerii care nu sunt 

studenți vor beneficia de facilitate numai dacă au reședința în municipiul Sfântu Gheorghe de 

minim 6 luni la data depunerii cererii; 

c) să fie absolvent de liceu sau școală profesională; 



d) locul de muncă la care își desfășoară activitatea/unitatea de învățământ superior la care 

este înscris solicitantul să se afle pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe; 

e) să aibă un contract de închiriere în derulare la momentul solicitării facilității, valabil pe o 

perioadă de cel puțin 4 luni de la data soluționării cererii, înregistrat la organul fiscal competent. 

(ANAF);  

f) titularul cererii să nu dețină în proprietate o cotă-parte mai mare de ½ dintr-un imobil care 

are destinația de locuință sau să nu fi deținut în proprietate o cotă-parte mai mare de ½ dintr-un 

imobil care a avut destinația de locuință pe care să îl fi înstrăinat în ultimii 5 ani;  

g) să nu fie beneficiar al unui contract de închiriere care este subvenționat din bugetul 

local/de stat; 

h) să nu aibă încheiat un contract de închiriere cu autoritățile sau instituțiile publice 

locale/centrale; 

i) solicitantul să nu fie rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu proprietarul imobilului de 

la care închiriază locuința; 

j) solicitantul să nu aibă datorii la bugetul local; 

 

CAPITOLUL V - Documente necesare 

 Art. 8. – Candidaţii vor aplica la acest program în baza unui dosar care va cuprinde 

următoarele documente: 

 a)  Cerere-tip, anexa nr. 1 la Regulament; 

b) Act de identitate al solicitantului; 

c) Diplome de studii; 

d) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a solicitantului - adeverință de la locul de 

muncă privind calitatea de angajat/adeverință de la unitatea de învățământ; 

e) Xerocopie a contractului de închiriere valabil pe o perioadă de cel puțin 4 luni de la data 

soluționării cererii, înregistrat la organul fiscal competent (ANAF); 

(2) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. a) și d) se depun în original, iar documentele 

prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e) se depun în copie și se prezintă originalul sau se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către solicitant; 

 

CAPITOLUL VI – Procedura 

 Art. 9. – (1) Persoanele interesate vor depune cererea împreună cu documentele prevăzute 

la art. 9 la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, 

Registratură. 

(2) Cererea tipizată va putea fi accesată de pe site-ul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

sau se poate procura în format tipărit de la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, 

Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

   Art. 10. – (1) Documentația prevăzută la art. 9 va fi depusă până în data de 15 a fiecărei 

luni. 

(2) Dosarele depuse până în data de 15 a fiecărei luni vor fi evaluate în acea lună, iar cele 

depuse după data de 15 vor fi evaluate în luna următoare. 

 Art. 11. – (1) Criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament, vor fi verificate 

de o persoană numită prin dispoziția Primarului.  

(2) Rezultatele evaluării vor fi aduse la cunoștință publică până în data de 20 a fiecărei luni, 

prin afişare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi pe site-ul 

www.sfantugheorgheinfo.ro. 



 Art. 12. – Rezultatele evaluării pot fi contestate în termen de 3 zile de la data aducerii la 

cunoștință publică a acestora. Contestaţiile se vor soluţiona de către o Comisie numită prin 

dispoziţie de primarul municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 48 de ore de la depunerea 

acestora. 

Art. 13.  – (1) Sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) se acordă începând cu luna următoare 

declarării beneficiarilor ca fiind eligibili. 

(2) Pentru obținerea sprijinului financiar, beneficiarii Programului au obligaţia să depună 

la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului 

Sfântu Gheorghe minim o dată la trei luni, documente justificative din care să rezulte plata chiriei 

efectuată prin transfer bancar. (Formular decont, anexa nr. 2 la Regulament). 

(3) Sumele acordate în baza prezentului Regulament vor fi transferate în contul bancar al 

beneficiarului în termen de 10 zile de la depunerea documentelor justificative. 

Art. 14. – În cazul în care survin modificări privind criteriile de eligibilitate care sunt de 

natură a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile stipulate în prezentul 

Regulament, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa Primăriei municipiului Sfântu 

Gheorghe situaţia care generează pierderea dreptului în termen de 10 zile de la ivirea acesteia, 

sub sancţiunea recuperării sumelor aferente sprijinului acordat de la momentul pierderii 

dreptului. 

Art. 15. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

Art. 16. – Prezentul regulament a fost aprobat prin H.C.L. nr. _____/______. 

 



ANEXA nr. 1 la Regulamentul Programului multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

 

 

Către, 

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata , identificat/ă prin 

C.I. seria    

nr.       eliberat   de       la   data   de ,   CNP: 

  , domiciliat/ă în ___, 

având reședința în_________________________________________________________________, 

tel:  ,   e‐mail:  , 

în baza prevederilor art. 9 din Regulamentul privind Programul multianual de interes local „Sprijin 

acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

aprobat prin H.C.L. nr /2021, formulez  prezenta 

 

CERERE 

de participare la Programul multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor 

suprafețe locative” 

Prin care solicit aprobarea participării la Programul multianual de interes local „Sprijin 

acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” ce 

se derulează în baza Hotărârii nr. _____/2021 a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Am luat la cunoștință prevederile programului multianual „Sprijin acordat tinerilor cu vârste 

cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” și declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul Penal, faptul că nu dețin în proprietate o cotă-parte 

mai mare de ½ dintr-un imobil care are destinația de locuință și nu am deținut în proprietate o cotă-

parte mai mare de ½ dintr-un imobil care să fi avut destinația de locuință pe care să îl fi înstrăinat în 

ultimii 5 ani, nu sunt beneficiar al unui contract de închiriere care este subvenționat din bugetul 

local/de stat, nu am încheiat un contract de închiriere cu autoritățile sau instituțiile publice 

locale/centrale și nu sunt rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu proprietarul imobilului de la 

care am închiriat locuința. În caz contrar, mă oblig să restitui contravaloarea facilităților acordate. 

Totodată, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 privind falsul în 

declarații din Codul penal, că nu am datorii la bugetul local. 

Menționez că am luat cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 679/2016 privind 

protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod 

explicit că îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal doar în scopul pentru 

care a fost instituit Programul multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse 

între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

Am luat la cunoștință faptul că în cazul în care survin modificări privind criteriile de 

eligibilitate care sunt de natură a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile 

stipulate în Regulament, sunt obligat să aduc la cunoştinţa Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe 

situaţia care generează pierderea dreptului în termen de 10 zile de la ivirea acesteia, sub sancţiunea 

recuperării sumelor aferente sumelor acordate de la momentul pierderii dreptului. 

Am luat la cunoștință faptul că potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare, sumele 



acordate în baza Regulamentului sunt venituri impozabile. 

 

Anexez următoarele acte: 

1. Actul de identitate - depus în copie și prezentat în original sau certificat pentru conformitate cu 

originalul de către solicitant; 

2. Diplome de studii - depus în copie și prezentat în original sau certificat pentru conformitate cu 

originalul de către solicitant; 

3. Adeverință de la locul de muncă privind calitatea de angajat/adeverință de la unitatea de învățământ 

– depus în original; 

4. Contractul de închiriere valabil pe o perioadă de cel puțin 4 luni de la data soluționării cererii, 

înregistrat la organul fiscal competent. (ANAF) - depus în copie și prezentat în original sau 

certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitant. 

 

 

Data:  Semnătura    



ANEXA nr. 2 la Regulamentul Programului multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

 

 

Către, 

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata , identificat/ă prin 

C.I. seria    

nr.       eliberat   de       la   data   de ,   CNP: 

  , domiciliat/ă în ___, 

având reședința în_________________________________________________________________, 

tel:  ,   e‐mail:  , 

în baza prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul privind Programul multianual de interes local 

„Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe 

locative” aprobat prin H.C.L. nr. ____/2021,  

 

Declar următoarele: 

󠆀 Nu au survenit modificări privind criteriile de eligibilitate care să fie de natură a conduce 

la pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile stipulate în Regulament, sub sancţiunea 

recuperării sumelor aferente sprijinului acordat de la momentul pierderii dreptului. 

󠆀 Au survenit modificări privind criteriile de eligibilitate care sunt de natură a conduce la 

pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile stipulate în Regulament, iar în acest sens, depun 

următoarele documente_____________________________________________________________. 

 

Anexez următoarele documente justificative: 

 

1. Copia Extrasului de cont din care rezultă plata chiriei, cu menționarea lunilor pentru care se 

face plata, certificată pentru conformitate cu originalul. 
 

Am luat la cunoștință faptul că potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare, sumele 

acordate în baza Regulamentului sunt venituri impozabile. 

 

 
Rog virarea sumei în contul nr. ___________________________________________, deschis 

la ___________________________. 

 

 

 

Data:  Semnătura    



Nr. 61.018/23.09.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

 

Existența unei populații numeroase și relativ tinere este o dimensiune care oferă avantaj 

competitiv oricărei comunității. Comunitățile mari, tinere și educate sunt atractive pentru tinerii 

educați, care atrag la rândul lor investitori care oferă locuri de muncă competitive și pot asigura 

un standard de viață ridicat. 

Migrația către alte comunități, facilitată și de plasarea Municipiului Sfântu Gheorghe în 

aria polarizatoare a orașului Brașov, sugerează că atractivitatea sau lipsa de atractivitate a 

Municipiului Sfântu Gheorghe în viitor va acționa ca un factor esențial de dezvoltare.   

Odată cu plecarea tinerilor la studii sau la muncă în alte județe, au loc ieșiri atât de capital 

uman cât și de resurse financiare, majoritatea fiind dependenți financiar de părinți sau înfruntând 

dificultăți financiare în a-și asigura un nivel de trai decent. Este evidentă nevoia municipiului de a 

reduce intensitatea fenomenului prin politici favorabile de retenție și atracție, menținere și revenire 

a tinerilor, în condițiile în care plecarea acestora este și una dintre sursele de scădere a populației 

municipiului. 

Ideea implementării Proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului 

multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru 

închirierea unor suprafețe locative” este oportună atât din perspectiva reducerii trendului de 

plecare a tinerilor înspre alte comunități, cât și în vederea încurajării asumării responsabilităților 

individuale, stimulării tinerilor să revină în municipiu, precum și pentru a atrage tinerii să se 

stabilească pe viitor în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea încetinirii procesului de 

îmbătrânire demografică și pentru crearea de oportunități. 

În cuprinsul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe, 

aprobată prin H.C.L. nr. 356/2017 se pune un accent deosebit pe domeniul de tineret, fiind un 

aspect ce contribuie în mod determinant și esențial în dezvoltarea strategică a municipiului. 

Potrivit art. 22 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare: 

„Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, are obligaţia de a adopta şi de a aplica 

măsuri de prevenire, atenuare şi înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură 

socioprofesională asupra tinerilor aflaţi în procesul de formare şi integrare în societate.” 

În acest context normativ, administraţia publică locală acordă o importanță deosebită 

sectorului de tineret, iar acțiunile autorității sunt îndreptate înspre asigurarea cadrului necesar 

satisfacerii nevoilor acestora. 

Grupul țintă este reprezentat de tinerii majori, în vârstǎ de pânǎ la 35 de ani, care au 

domiciliul sau reședința și sunt angajați sau studenți în municipiul Sfântu Gheorghe, iar facilitățile 

care se intenționează a fi acordate beneficiarilor programului constau în sume în cuantum de 

maxim 50 de euro/lună, dar nu mai mult de 25% din valoarea totală lunară a chiriei pentru 

sprijinirea achitării chiriilor în baza unor contracte de închiriere a suprafețelor locative din 

municipiul Sfântu Gheorghe.  

Tinerii reprezintă întotdeauna o prioritate, fiind important să se investească în tineri, să se 

investească în viitor. Programul iniţiat în acest sens corespunde nevoilor reale ale acestora, ajută 

tinerii să mențină o chirie și altfel să ducă o viață independentă. 

     Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local al municipiului Sfântu 

Gheorghe adoptarea unei hotărâri privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes 

local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor 

suprafețe locative”.                                                                                                        

           PRIMAR 

Antal Árpád-András 
 



NR. 61.019/23.09.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

 

 Potrivit art. 22 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare: 

„Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, are obligaţia de a adopta şi de a aplica 

măsuri de prevenire, atenuare şi înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură 

socioprofesională asupra tinerilor aflaţi în procesul de formare şi integrare în societate.” 

În cuprinsul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe, 

aprobată prin H.C.L. nr. 356/2017 se pune un accent deosebit pe domeniul de tineret, fiind un 

aspect ce contribuie în mod determinant și esențial în dezvoltarea strategică a municipiului. 

În acest context normativ, administraţia publică locală acordă o importanță deosebită 

sectorului de tineret, iar acțiunile autorității sunt îndreptate înspre asigurarea cadrului necesar 

satisfacerii interesului public și bunăstării sociale a tinerilor. 

Oportunitatea implementării Proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii 

Programului multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de 

ani pentru închirierea unor suprafețe locative” derivă atât din perspectiva reducerii trendului de 

plecare a tinerilor înspre alte comunități, cât și în vederea încurajării asumării responsabilităților 

individuale, stimulării tinerilor să revină în municipiu, precum și pentru a atrage tinerii să se 

stabilească pe viitor în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea încetinirii procesului de 

îmbătrânire demografică și pentru crearea de oportunități. 

Grupul țintă este reprezentat de tinerii majori, în vârstǎ de pânǎ la 35 de ani, care au 

domiciliul sau reședința și sunt angajați sau studenți în municipiul Sfântu Gheorghe, iar facilitățile 

care se intenționează a fi acordate beneficiarilor programului constau în sume în cuantum de 

maxim 50 de euro/lună, dar nu mai mult de 25% din valoarea totală lunară a chiriei pentru 

sprijinirea achitării chiriilor în baza unor contracte de închiriere a suprafețelor locative din 

municipiul Sfântu Gheorghe.  

 

    Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare: “Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile 

legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 

altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.”, iar potrivit art. 129 alin. 2 lit. d) 

din Codul administrativ: “Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii 

privind atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;”. Art. 129 alin. 7 lit. e) din Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare prevede: “În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: tineretul;“, iar 

potrivit alin (14) al aceluiași articol: “Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate 

domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi 

publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.” 

Raportat la prevederile legale în vigoare, constatând că nu există niciun impediment din 

punct de vedere juridic în vederea instituirii Programului, propunem Consiliului Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe, în baza dispoziţiilor de drept invocate aprobarea Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local „Sprijin acordat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”. 

 

Consilier juridic 

MACOVEI OTILIA-PETRUŢA 

 


