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HOTĂRÂREA NR. 11 
 

din 27 ianuarie 2010 
 

privind aprobarea întabulării unor parcele de teren aflate în proprietatea oraşului Miercurea 
Nirajului necesare pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea şi extinderea reŃelei de alimentare 

cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş” 
 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând poziŃia 153 din anexa 60 la 
Hotărârea de Guvern nr. 964/2002, privind atestarea domeniului public al judeŃului Mureş, precum şi 
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeŃul Mureş şi avizul favorabil al comisiei de specialitate 
pentru administraŃia 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 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
acesteia, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, ale Legii 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, ale art. 36 alin. (2) litera “c”, alin. (6) litera “a” 
pct. 14 din Legea 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 întocmirea documentaŃiei în vederea întabulării parcelelor de teren: 1119 
în suprafaŃă de 0,15 ha din tarlaua 29, 1185 în suprafaŃă de 0,19 ha din tarlaua 30, 1202 în suprafaŃă 
de 0,16 ha din tarlaua 31, 1209/1 în suprafaŃă de 8,00 ha din tarlaua 31, 1117 în suprafaŃă de 27,41 ha 
din tarlaua 29, aflate în proprietatea oraşului Miercurea Nirajului, necesare pentru realizarea 
proiectului ”Reabilitarea şi extinderea reŃelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”. 

Art. 2. Se aprobă defalcarea suprafeŃelor de terenuri arătate în art. 1 din suprafaŃa totală de 
teren de 317,10 ha, înscis în poziŃia 153 din anexa 60 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002. 

Art. 3. FinanŃarea cheltuielilor legate de întocmirea documentaŃiei prevăzute în art. 1 se va 
realiza din bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art.4. Primarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş şi la cunoştinŃă publică. 
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