
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 
 

din 09 iulie 2010 
 

privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 33 din 
28 aprilie 2010  

 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând CF 473 a localităŃii Miercurea Nirajului, 
nr. cadastral 236, 237, poziŃia 7 din inventarul localităŃii Miercurea Nirajului din anul 1956 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” 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 modificarea Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 33 

din 28 aprilie 2010, în sensul următor:  
(1) Se aprobă întabularea în Cartea Funciară în favoarea oraşului Miercurea Nirajului a 

imobilului situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 58 – teren intravilan în suprafaŃă de 2686 
mp, înscris în CF 473 a localităŃii Miercurea Nirajului, nr. cadastral 236, 237, aflat în proprietatea 
oraşului Miercurea Nirajului începând cu anul 1956, ca urmare a desfiinŃării Întreprinderii Comunale 
Regionale Electro Gaz – care a fost subordonat Consiliului Popular, fiind înregistrat în inventarul unităŃii 
noastre administrativ teritoriale sub nr. 7 din 01 ianuarie 1956. 

(2) Se aprobă notarea dreptului de servitute asupra terenului intravilan, înscris în CF 473 a 
localităŃii Miercurea Nirajului, nr. cadastral 236, 237 în favoarea proprietarului construcŃiilor evidenŃiate 
în CF 473 a localităŃii Miercurea Nirajului nr. cadastral 236, 237. 

Art.  2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 33 
din 28 aprilie 2010, rămân neschimbate. 

Art. 3. Primarul oraşului, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.  4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 

 

 Preşedinte de şedinŃă 

        Kacsó Vilmos       Contrasemnează,  

                                  Secretar  

                       Nagy Zsigmond 


