
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA NR. 27 

 
din 31 martie 2010 

 
privind aprobarea cofinanŃării 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, Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici ai proiectului 
„Extinderea Centrului de îngrijire medico-social Niraj” şi avizul favorabil al  

În conformitate cu 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, Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 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 proiectului cu titlul “Extinderea Centrului de îngrijire medico-social Niraj” 
Art. 2. Se aprobă cofinanŃarea de către Oraşul Miercurea Nirajului pentru proiectul 

“Extinderea Centrului de îngrijire medico-social Niraj” cu suma de 52.387,06 lei reprezentând 2% din 
cheltuielile eligibile  ale proiectului.   

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Oraşul Miercurea Nirajului a cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare şi conexe care vor surveni în perioada 
implementării proiectului. 

Art. 4.  Se aprobă asigurarea de către Oraşul Miercurea Nirajului a sumelor necesare pentru 
acoperirea contribuŃiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de 
către Oraşul Miercurea Nirajului până la rambursarea/decontarea ulterioară a cheltuielilor de către 
Autoritatea de Management, modificarea în acest sens a bugetului de venituri şi cheltuieli a Oraşului 
Miercurea Nirajului. 

Art. 5. Primarul, viceprimarul, secretarul, referentul contabil al oraşului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.  6. 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 


