
 
  ROMÂNIA               
  JUDETUL MURES       
  ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
  CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 13 
 

din 19 martie 2008 
 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a ReŃelei Electronice a 
ComunităŃii Locale RECL şi al Regulamentului de ordine interioară pentru Punctul de Acces 

Public la InformaŃie (PAPI) 
 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Proiectul Regulamentului organizare şi 
funcŃionare a ReŃelei Electronice a ComunităŃii Locale RECL şi proiectul Regulamentului de ordine 
interioară pentru Punctul de ACCES Public la InformaŃie (PAPI), Hotărârea Consiliului Local nr. 77 
din 10 noiembrie 2006, prin care s-a aprobat implicarea Consiliului Local al oraşului Miercurea 
Nirajului în Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” 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. (2) 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. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare a ReŃelei Electronice a ComunităŃii 
Locale RECL, în conformitate cu anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară pentru Punctul de Acces Public la 
InformaŃie (PAPI), în conformitate cu anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă programul de funcŃionare la Punctul de Acces Public la InformaŃie (PAPI), 
după cum urmează: - luni între orele 8 – 16 

- marŃi, joi, vineri: între orele 10 – 18 
- miercuri între orele: 13 – 15. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul, secretarul oraşului şi 

personalul Punctului de Acces Public la InformaŃie 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica:  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 

oraéului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică. 
 

 
            Preşedinte de şedinŃă         

                  Contrasemnează 

                 Marton József 

                          Secretar 

 

                   Nagy Zsigmond 


