
    ROMÂNIA       
    JUDETUL MURES
    ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
    CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 28

din 31 martie 2009

Privind aprobarea raportului de expertiză pentru evaluarea terenului arabil intravilan în 
suprafaţă de 8000 mp, înscris în C.F. 1515/N/Miercurea Nirajului, nr. cadastral 519

Consiliul  Local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  raportul  de  expertiză  cu  nr.  de 
înregistrare  37/2009,  efectuat  de  S.C.  EVEX  CONSULT  SRL.,  cu  sediul  în  Tg.  Mureş  şi  avizul 
favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – 
sociale – industriale,  buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al oraşului,  investiţii 
locale, amenajarea teritoriului şi urbanism;

În  conformitate  cu  prevederile  art.  123 alin.  (1)  din  Legea  215/2001,  privind  administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se însuşeşte suma de 32.000 lei, ca preţ de cumpărare, stabilit prin raportul de expertiză, 
efectuat de S.C. EVEX CONSULT SRL, al terenului arabil intravilan în suprafaţă de 8000 mp, compus 
din 2 parcele: 1.283 mp pentru drum de acces şi 6.617 mp pentru staţia de epurare propriu zisă, înscris în 
C.F. 1515/N/Miercurea Nirajului, nr. cadastral 519, proprietatea lui Kiraly Alexandru, Gergely Zoltan, 
Gergely  Tibor,  Szep  Gyorgy,  necesar  pentru  realizarea  proiectului  “Alimentare  cu  apă  a  localităţii 
Miercurea Nirajului.”

Art. 2. Terenul dobândit şi descris la art. 1, va fi proprietatea publică al oraşului Miercurea 
Nirajului.

Art. 3. Se împuterniceşte primarul şi secretarul oraşului să negocieze preţul de cumpărare al 
terenului descris la art. 1 şi să  încheie contractul de vânzare – cumpărare.

Art.  4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  primarul,  secretarul  oraşului 
Miercurea Nirajului şi de referentul contabil.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei  Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă
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                        Secretar
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