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HOTĂRÂREA NR. 29 

 
din 30 iunie 2008 

 
privind aprobarea listei beneficiarilor proiectului „Actele de proprietate şi de stare civilă 

pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” 
 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul dlui primar al oraşului 

Miercurea Nirajului, adresa Consiliului JudeŃean Mureş nr. 242 din 31.01.2008, Dosar 1/A/2, Proiectul 
“Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni” depus de 
Consiliul JudeŃean Mureş în parteneriat cu Primăria comunei Livezeni, Primăria oraşului Miercurea 
Nirajului, AsociaŃia ELI şi, Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 19 martie 2008, prin care s-a aprobat 
cofinanŃarea proiectului  “Actele de proprietate şi de stare civilă pentru romii din Miercurea Nirajului şi 
Livezeni” depus de Consiliul JudeŃean Mureş în parteneriat cu Primăria comunei Livezeni, Primăria 
oraşului Miercurea Nirajului, AsociaŃia ELI în sumă de 10.500 din bugetul local al oraşului Miercurea 
Nirajului 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 “b”, alin. (6) litera “a” pct. 2 din Legea nr. 
215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 
Legea nr. 273/2006, privind finanŃele publice locale 

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 lista beneficiarilor proiectului “Actele de proprietate şi de stare civilă pentru 
romii din Miercurea Nirajului şi Livezeni”, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, referentul contabil şi asistentul social vor  
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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