
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂREA NR. 26 

 
     din 27 august 2008 

 
privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 

39/2006, privind finanŃarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului Sapard” 
Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului”, precum şi numirea 

responsabililor acestuia 
 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul primarului oraşului Miercurea 

Nirajului, Hotărârea consiliului local al oraşului Miercurea nr. 39/2006 privind finanŃarea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului Sapard ” Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului”, 
precum şi numirea responsabililor acestuia, 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 36 alin. (4) litera “d” din Legea 215/2001, privind administraŃia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, O.U.G. nr. 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
  

Art. 1 . Se aprobă modificarea art. 1 şi 2 din Hotărârea  Consiliului Local al oraşului Miercurea 
Nirajului nr. 39/2006, în sensul următor:  

Art. 1. (1) FinanŃarea cheltuielilor neeligibile ale investiŃiei „Modernizarea drumurilor 
forestiere din Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”se va realiza din veniturile extrabugetare obŃinute din 
valorificarea pădurilor, proprietatea oraşului Miercurea Nirajului şi din bugetul local, conform 
graficului de execuŃie. 

(2) Se aprobă bugetul indicativ, rectificat, al Proiectului Sapard “Modernizare drumuri 
forestiere în Miercurea Nirajului, jud. Mureş”, conform anexei III, care face parte integrantă al 
contractului cadru de finanŃare Sapard. 

Art. 2. Responsabilul legal al proiectului este numit dl. Primar Dászkel László, responsabilul 
tehnic este numit dl. Viceprimar Toth Sándor, iar coordonatorul tehnic de specialitate va fi dna Moga 
Hortensia “sing. de drumuri şi căi ferate” pe bază de contract. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 
39/2006, rămân neschimbate. 

Art. 4. Primarul, viceprimarul şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică.                
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