
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 26 
 

31 martie 2010 
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Extinderea Centrului de îngrijire 

medico-social Niraj” 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului,  
analizând prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.2 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;  

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii 
devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări 
de intervenŃii, prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “ Extinderea 
Centrului de îngrijire medico-social Niraj”, 

În conformitate cu prevederile prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) 
lit.c), precum şi pe cele ale art.126 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 studiul de fezabilitate al proiectului “Extinderea Centrului de îngrijire 

medico-social Niraj”, pentru care se solicită finanŃarea în baza Programului OperaŃional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 3 – ImbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.2 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale , respectiv indicatorii 
tehnico-economici, după cum urmează: 
 Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  3.191,952  (mii lei), (în preŃuri – ziua 25, luna 
februarie, anul 2010, 1 euro = 4,1255 lei), din care: 

• ConstrucŃii-montaj (C+M) 2.140,665 mii lei 
   Eşalonarea investiŃiei (INV / C+M): 

• Anul I: 2.191,952 /  1.440,665 mii lei;  
• Anul II:  1.000,00 / 700,00 mii lei 

 Durata de realizare (luni): Durata de realizare a investiŃie va fi de 24 luni. 
Art. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul, şi referentul contabil al oraşului vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
 

       Preşedinte de şedinŃă 
 

   Csiki Sándor              Contrasemnează,   
 
                             Secretar  

                   Nagy Zsigmond 


