
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

  HOTĂRÂREA NR. 27 
 

     din 27 august 2008 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 
 “Reabilitarea căminului cultural din oraşul Miercurea Nirajului”, precum şi a altor măsuri 

necesare implementării acestuia 
 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, analizând prevederile Ghidului operaŃional 

privind Programul Prioritar NaŃional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul mic urban,  

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Miercurea Nirajului, în calitatea sa 
de iniŃiator 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, 

łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) litera “b”, alin. (6) litera “a” pct. 4, art. 126 din 
Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată,  

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 reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului cultural Miercurea 

Nirajului, proiectul corespunzând unei necesităŃi absolut evidente identificate la nivelul Strategiie de 
Dezvoltare Generală a Oraşului Miercurea Nirajului, investiŃia având astfel o maximă oportunitate. 

Art. 2. InvestiŃia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de Consiliul Local 
Miercurea Nirajului, prin Hotărârea nr. 29/2007. 

Art. 3. Se aprobă Planul de activitate al Căminului cultural Miercurea Nirajului, pe următorii 
trei ani, de la darea în funcŃiune, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  4.  Se va păstra destinaŃia clădirii timp de minim 15 ani. 
Art. 5. Se va asigura cofinanŃarea din bugetul local al proiectului cu suma de 300.000 lei. 
Art. 6. Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanŃă şi gestionare a investiŃiei, pe o 

perioadă de cel puŃin 5 ani de la data la care investiŃia a fost dată în exploatare. 
Art. 7. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1 se 

suportă din veniturile proprii ale bugetului local. 
Art. 8. Se ia act de declaraŃia pe propria răspundere a reprezentantului legal al oraşului 

Miercurea Nirajului, prevăzut în anexă. 
Art.  9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Miercurea Nirajului se va modifica în acest 

sens. 
Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarului oraşului 

Miercurea Nirajului. 
Art. 11. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică.                
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