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HOTĂRÂREA NR. 28 
 

din 31 martie 2010 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiŃie 
„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 

51, jud. Mureş” 
 

Consiliul Local al oraşul Miercurea Nirajului,  
 Văzând adresa Companiei NaŃionale de InvestiŃii S.A cu nr. 1858/25.02.2010, Avizul favorabil al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei nr. 224/225 din 22.12.2009 eliberat pentru lucrarea 
„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 51, 
judeŃul Mureş, Documentul de avizare nr. ST/225/21.12.2009, Devizul General privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Miercurea Nirajului, 
str. Teilor nr. 51, jud. 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, 

Ńinând seama de prevederile Legii 273 din 29 iunie 2006, privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile 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 „Reabilitare, 
modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 51, judeŃul Mureş”. 

Art. 2. Se aprobă angajarea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului la cofinanŃarea 
proiectului “Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor 
nr. 51, judeŃul Mureş” din cadrul “Programului prioritar naŃional pentru reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban”, lansat de  Compania 
NaŃională de InvestiŃii S.A., în valoare de 2.236,705 mii lei, conform Documentului de avizare  - anexă la 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, secretarul oraşului 
Miercurea Nirajului şi referentul contabil. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, Companiei NaŃionale de InvestiŃii S.A. şi la cunoştinŃă publică. 

 
      Preşedinte de şedinŃă 
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