
 
ROMÂNIA             
JUDETUL MURES       
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 2 

 
din 28 ianuarie 2009 

 
Privind aprobarea organizării referendumului local în oraşul Miercurea Nirajului la data  

de 1 martie 2009 
 

 
Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând proiectul de hotărâre iniŃiat de 

domnul primar ing. Dászkel László cu nr. de înregistrare 8476/23.01.2008, expunerea de motive 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, 

Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 263 din 2003 privind declararea ca 
oraş a comunei Miercurea Nirajului, art. 36 alin.(6) litera „a” pct. (9), art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinŃă publică prin afişare la sediul Primăriei timp de 
30 de zile, conform art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 
administraŃia publică; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. Organizarea referendumului local în oraşul Miercurea Nirajului la data de: 01 martie 

2009, pentru a consulta cetăŃenii cu domiciliul stabil în Oraşul Miercurea Nirajului, fără satele 
componente enumerate în Legea nr. 263/2003.   

Art. 2.  Cu ocazia referendumului cetăŃenii sunt chemaŃi să se pronunŃe prin DA sau NU la 
întrebarea:  

,,SunteŃi de acord cu schimbarea înfăŃisării centrului civic al oraşului Miercurea 
Nirajului prin diminuarea spaŃiului verde în scopul construirii de edificii în parc?” 

Art. 3. FinanŃarea cheltuielilor legate de organizarea referendumului arătat la art. 1 şi 2 va fi 
asigurată din bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi viceprimarul 
oraşului Miercurea Nirajului. 

Art.  5 (1) Prezenta hotărâre se comunică: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş,  Primarului 
oraşului Miercurea-Nirajului, Viceprimarului oraşului Miercurea Nirajului, pentru a coordona din punct 
de vedere tehnic organizarea referendumului. 

(2) Va fi adusă la cunoştinŃă publică prin grija secretarului oraşului Miercurea Nirajului, prin: 
afişare la sediul primăriei, prin intermediul paginii de Internet al oraşului Miercurea Nirajului, mass-
media. 

 
Preşedinte de şedinŃă  

               Contrasemnează 

      Berecki Victor    

                      Secretar 

 

               Nagy Zsigmond  


