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HOTĂRÂREA NR. 45 
 

din 16 iunie 2010 
 

Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea 
Nirajului nr. 22/2007 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul dlui primar al oraşului 
Miercurea Nirajului, Devizul General pentru lucrări prioritare de extindere a reŃelelor de canalizare 
în localitatea Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş;  

analizând indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiŃie “Lucrări prioritare 
de extindere a reŃelelor de canalizare în Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 22 din 18 mai 2007 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; 

Ńinând seama de prevederile Legii 273/2006, privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în conformitate cu prevederile 36 alin. (4) litera “d” din Legea 215/2001, privind 
administraŃia publică locală, 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 modifică şi se completează prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 
al oraşului Miercurea Nirajului nr. 22/2007, în  sensul următor:   

(1) În urma reevaluării proiectului se aprobă indicatorii tehnico – economici ai 
obiectivului de investiŃie „Lucrări prioritare de extindere a reŃelelor de canalizare în Miercurea 
Nirajului, judeŃul Mureş”.  

(2) Pe baza centralizatorului de lucrări sumplimentare, valoarea totală a investiŃiei 
rămâne neschimbată de 3.659.914 lei (inclusiv TVA).  

(3) Se modifică în Devizul general al investiŃiei capitolul „Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute”  de la suma de 163.248 lei la 1.042.064,21 lei, în conformitate cu Devizul General al 
lucrării prioritare de extindere a reŃelelor de canalizare în localitatea Miercurea Nirajului, judeŃul 
Mureş, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului 
nr. 22/2007 rămân neschimbate. 

Art. 3. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, 
Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică. 
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