
 
ROMÂNIA 
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ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 24 
 

din 31 martie 2010 
 

privind susŃinerea unor programe de investiŃii în domeniul apa/apă uzată 
 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului văzând : 
- atribuŃiile şi sarcinile Consiliului Local cu privire la înfiinŃarea, dezvoltarea, modernizarea şi 

reabilitarea infrastructurii tehnico- edilitare aşa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităŃi publice şi Legea nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare 
cu apă şi canalizare 

- prevederile Directivei Europene 98/88/CE privind calitatea apei până în anul 2015, 
- prevederile Directivei Europene 91/271/CE privind epurarea apei uzate urbane până la 

sfârşitul anului 2018, 
- cerinŃele de eligibilitate ale proiectului judeŃean “Reabilitarea şi Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”, ce urmează a fi depus spre acceptare şi finanŃarea din 
Fondul de Coeziune prin Programul OperaŃional de Mediu 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), alin. (4) literele “e” şi “f”, alin. (6) litera “a” pct. 
14 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare republicată 

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

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.  1.  Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului se angajează să promoveze un program 
de investiŃii în domeniul apă/apă uzată în paralel cu lucrările ce se vor realiza în cadrul proiectului: 
“Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş” în vederea 
conformării cu Directivele Uniunii Europene din domeniu conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul oraşului Miercurea Nirajului va duce la îndeplinirile prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, Consiliului JudeŃean Mureş, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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