
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 69 
 

din 13 octombrie 2010 
 

privind aprobarea implementării, necesităŃii şi oportunităŃii investiŃiei ”Extindere reŃea de 
canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”, precum şi elaborarea 

documentaŃiei pentru depunerea cererii de finanŃare 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului; 
 Văzând că investiŃia de ”Extindere reŃea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, 
judeŃul Mureş” se încadrează în Planul de Urbanism General al oraşului Miercurea Nirajului, precum şi 
faptul că, investiŃia va deservi oraşul Miercurea Nirajului cu un număr de 3806 locuitori, potrivit 
recensământului din 2002 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică, 
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. (4) litera „d”, alin. (6) litera „a” pct. 14 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 necesitatea şi oportunitatea investiŃiei ”Extindere reŃea de canalizare şi 

racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”, precum şi elaborarea documentaŃiei pentru 
depunerea cererii de finanŃare. 

Art. 2 Consiliul Local va include în bugetul local cheltuielile eligibile şi neeligibile ale 
investiŃiei, pentru a putea efectua plăŃile înaintea rambursării din program. 

Art.  3  Consiliul Local se angajează pentru suportarea cheltuielilor de mentenanŃă şi gestionarea 
investiŃiei conform reglementărilor în vigoare. 

Art.  4 Consiliul Local atestă faptul că pentru investiŃia propusă nu beneficiază şi nu va beneficia 
de finanŃare nerambursabilă din partea altor programe şi nu va depăşi contribuŃia publică naŃională 
acordată prin program pentru investiŃia propusă. 

Art.  5 Primarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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