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HOTĂRÂREA NR. 25 

 

din 31 martie 2010 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiŃie 
„Alimentare cu apă a localităŃii Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” 

 
 

Consiliul Local al oraşul Miercurea Nirajului, analizând indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiŃie:  „Alimentare cu apă a localităŃii Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” 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 Legii 273 din 29 iunie 2006, privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (4) litera d) din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiŃie „Alimentare cu apă a 
localităŃii Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” 

Art. 2. (1) Se aprobă angajarea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului la cofinanŃarea 
proiectului “Alimentarea cu apă a localităŃii Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” din cadrul Programului de 
“Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staŃiilor de tratare a apei 

potabile şi staŃiilor de epurare a apelor uzate în localităŃile cu o populaŃie de până la 50.000 locuitori”, 

lansat de  Compania NaŃională de InvestiŃii S.A. 
(2) Valoare contribuŃiei Consiliului Local la proiectul descris în alin. (1) va fi de 418.000 euro. 
Art. 3. Se împuterniceşte primarul oraşului Miercurea Nirajului, ing. Dászkel László, pentru 

semnarea ConvenŃiei de implementare în numele Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului. 
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, secretarul oraşului 

Miercurea Nirajului şi referentul contabil. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Companiei NaŃionale de InvestiŃii S.A şi la cunoştinŃă publică. 
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