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HOTĂRÂREA NR. 21   
 

din 27 august 2008 
 

Privind aprobarea efectuării unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea cheltuielilor necesare 
reabilitării spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară 

activităŃi conexe actului medical, care se află în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 
 
 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul dlui primar al oraşului 
Miercurea Nirajului şi procesul verbal al şedinŃei ordinare din 30 iunie 2007, prevederile art. 32 din 
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 68/2008, privind vânzarea spaŃiilor proprietate privată a statului 
sau a unităŃilor administrativ-teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care 
se desfăşoară activităŃi conexe actului medical şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
administraŃie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 

 în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) litera “d”, alin (6) litera “a” pct. 3 din Legea nr. 
215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

 Art. 1. Se aprobă efectuarea studiului de fezabilitatea  pentru stabilirea cheltuielilor necesare 
reabilitării spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară 
activităŃi conexe actului medical, care se află în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului. 

  Art. 2. FinanŃarea studiului de fezabilitate arătat la art. 1 din prezenta hotărâre va fi realizată din 
bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului. 

 Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi refentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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