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HOTĂRÂREA NR. 39  
 

din 26 mai 2010 
 

Privind aprobarea modificării Hotărâriilor consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului 
nr. 1/27 ianuarie 2010 şi 19 din 10 martie 2010 

   
 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul viceprimarului oraşului 

Miercurea Nirajului prin care se arată faptul că la licitaŃiile publice organizate în vederea valorificării 
cantităŃii de 1155 mc de masă lemnoasă pe picior nu s-a prezentat nici o persoană, Hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 1 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea 
valorificării prin licitaŃie publică de masă lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al 
oraşului Miercurea Nirajului şi Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 19 din 
10 martie 2010 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2010 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,  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) litera „b”, art. 123  din Legea 
nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată, 

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

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 1/27 ianuarie 2010 şi din Hotărârea Consiliului local al oraşului 
Miercurea Nirajului nr. 19/10 martie 2010, în sensul următor:   

(2) Se stabileşte preŃul de pornire a licitaŃiei la suma de 65 lei/mc. 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărâriilor Consiliului Local al oraşului Miercurea 

Nirajului nr. 1 din 27 ianuarie 2010 şi 19 din 10 martie 2010, 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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