
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 122
din 25 martie 2009

privind convocarea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului
în şedinţă ordinară de lucru pentru data de 31 martie 2009

Primarul Oraşului Miercurea Nirajului,
În  conformitate  cu  prevederile  art.  39  alin.  (1)  din  Legea  nr.  215/2001,  privind 

administraţia publică locală, republicată,
În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată,

DISPUNE

Art. 1 – Consiliul Local se convoacă în şedinţă ordinară de lucru pentru data de  31 martie 
2009, orele 15, cu următoarea ordine de zi:

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului pe 
anul 2009.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Îngrijire medico  - social 
Niraj  pe anul 2009.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului 
Miercurea Nirajului nr. 6/18.06.2008, completat  prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 8/30.06.2008, 
privind alegerea membriilor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului Miercurea 
Nirajului.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  de  Regulament  de  organizare  şi 
funcţionare,  Organigramă  şi  Stat  de  funcţii  al  Serviciului  Public  Comunitar  Local  de  Evidenţă  a 
Persoanelor din oraşul Miercurea Nirajului.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului „Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor în judeţul Mureş”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de comisiile de 
inventariere din cadrul Primăriei  oraşului Miercurea Nirajului,  precum şi a listelor cu obiectele de 
inventar propuse pentru casare, pe anul 2008.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 105/1996, 
încheiat  între  Consiliul  Local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului  şi  dl.  Magyari  László,  cu  privire  la 
imobilul situat în Miercurea Nirajului, Pţa Teilor, proprietatea publică al consiliului local al oraşului 
Miercurea Nirajului.
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8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  criteriilor  de  ierarhizare  prin  punctaj,  pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii.

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  alocării  fondurilor 
necesare finanţării   lucrărilor  de “Reabilitare,  modernizare şi  mansardare la sala de sport  al  Şcolii 
generale din oraşul Miercurea Nirajului.”

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  raportului  de  expertiză  privind  evaluarea 
terenului  arabil  extravilan,  situat  în  oraşul  Miercurea  Nirajului,  în  suprafaţă  totală  de  8000  mp, 
proprietatea lui Kiraly Alexandru, Gergely Zoltán, Gergely Tibor, Szép György.

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  înfiinţării  unei  comisii  în  vederea  verificării 
respectării  prevederilor  legale  privind  folosirea  limbilor  minorităţilor  naţionale  în  instituţiile 
subordonate Primăriei oraşului Miercurea Nirajului.

12. Discutarea cererii depuse de SC Origo Impex Srl, prin care se oferă spre vânzare moara 
din oraşul Miercurea Nirajului, proprietatea societăţii.

13.  Diverse.

Art. 2. - Prezenta dispoziţie se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş şi la 
cunoştinţă publică.

                  Primar

         ing. Dászkel László   Avizat pentru legalitate

                           Secretar

         Nagy Zsigmond
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