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HOTĂRÂREA NR. 63 
 

din 29 septembrie 2010 
 

privind aprobarea solicitării de trecere a bunurilor specificate în anexele 1 şi 2 din 
„CONTRACTUL DE COMODAT”, din patrimoniul Ministerului ComunicaŃiilor şi SocietăŃii 

InformaŃionale în patrimoniul oraşului Miercurea Nirajului 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa Ministerului ComunicaŃiilor 

şi SocietăŃii InformaŃionale cu nr. de înregistrare UMP –MCSI 399/10.09.2010, privitor la Proiectul 
Economia Bazată pe Cunoaştere, Contractul de comodat cu nr. 989/07.02.2008, anexele 1 şi 2 la 
Contractul de comodat, Dosarul de solicitare pentru participare în proiectul „Economia Bazată  pe 
Cunoaştere 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) litera “c”, “d” din Legea nr. 215/2001, privind 
administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a bunurilor specificate în anexele 1 şi 2 din 
„Contractul de comodat” cu nr. de înregistrare 989/11.02.2008 din patrimoniul Ministerului 
ComunicaŃiilor şi SocietăŃii InformaŃionale în patrimoniul oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 2. Oraşul Miercurea Nirajului ia angajamentul privind funcŃionarea ReŃelei Electronice a 
ComunităŃii Locale (RECL), în concordanŃă cu scopul pentru care a fost creată, aşa cum a fost 
exprimat în dosarul de solicitare pentru participarea în proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere”, 
secŃiunea III.2, Anexa B. 

Art. 3. Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului aprobă Planul de sustenabilitate a 
RECL şi este de acord cu organizarea activităŃilor prevăzute în Planul de sustenabilitate a reŃelei, în 
anii 2011 – 2013. 

Art. 4. Primarul, viceprimarul, secretarul şi contabilul oraşului vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.  5. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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