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HOTĂRÂREA NR. 35 

 
din 24 septembrie 2008 

 
 

privind aprobarea modificării termenului de finalizare a proiectului şi de depunere a 
ultimei cereri de plată stabilit în Contractul cadru M 3.5 nr. C 3.50401002800017/05.03.2007. 

 
 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa cu nr. 1802/17.09.2008 al 

Oficiului JudeŃean de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Mureş, referatul viceprimarului 
oraşului Miercurea Nirajului, Contractul cadru M 3.5 nr. C 3.50401002800017/05.03.2007 încheiat 
cu AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit România, proiectului Sapard ” 
Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului” şi avizul 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 prelungirea termenului de finalizare a proiectului ”Modernizarea 
drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului” şi de depunere a ultimei cereri de plată stabilit în art. 2 
din Contractul cadru M 3.5 nr. C 3.50401002800017/05.03.2007, modificat prin Actul AdiŃional nr. 
1/06.04.2007, până la data de 31.10.2008. 

Art. 2. Se împuterniceşte ing. Dászkel László, primarul oraşului Miercurea Nirajului să 
semneze Actul adiŃional la contractul cadru M 3.5 nr. C 3.50401002800017/05.03.2007. 

  Art. 3. Primarul oraşului  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, AgenŃiei de PlăŃi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit România şi la 
cunoştinŃă publică. 
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