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HOTĂRÂREA NR. 53 

 
din 17 decembrie 2008 

 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate privind proiectul “Reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş” 

 
 

 Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa Consiliului JudeŃean Mureş nr. 
18.948/11.12.2008, analizând proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă 

şi canalizare în judeŃul Mureş” 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 H.G. 28/2008, privind aprobarea conŃinutului – cadru al 
documentaŃiilor tehnico – economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, prevederile art. 
44 din Legea nr. 273/2006, privind finanŃele publice locale, fiind îndeplinite procedurile şi prevederile 
Ghidului solicitantului Axa Prioritară 1 POS Mediu “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi 
apă uzată”, art. 36 alin. (4) litera “d” 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. Obiectivele de investiŃii aflate pe teritoriul unităŃii administrativ teritoriale al oraşului 
Miercurea Nirajului, necesare implementării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”, sunt amplasate pe terenuri care se află în domeniul 
public al oraşului Miercurea Nirajului. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea 
obiectivelor propuse în proiect. 

Art.  2. Primarul şi secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Consiliului JudeŃean Mureş, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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