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HOTĂRÂREA NR. 6 
 

din 27 ianuarie 2010 
 

privind punerea la dispoziŃia proiectului „Reabilitarea şi extinderea reŃelei de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeŃul Mureş”, a terenurilor pentru captare staŃie de tratare a apei şi staŃie de 

pompare a apei potabile 
 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Extrasele de Carte Funciară nr. 

50068 Miercurea Nirajului, 50070 Miercurea Nirajului 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. (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 punerea la dispoziŃia proiectului „Reabilitarea şi extinderea reŃelei de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”, a terenurilor necesare pentru următoarele obiective 
de investiŃii: captare staŃie de tratare a apei şi staŃie de pompare a apei potabile, terenurile fiind 
identificate conform Planurilor de situaŃie din anexa 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Obiectivele de investiŃii: captare staŃie de tratare a apei şi staŃie de pompare a apei 
potabile, aferente proiectului „Reabilitarea şi extinderea reŃelei de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeŃul Mureş”, se vor realiza pe terenurile care se află în domeniul public al oraşului Miercurea 
Nirajului, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect. 

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Dl. Dászkel László, primarul oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş şi 
operatorului regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A., Consiliului JudeŃean Mureş şi la cunoştinŃă 
publică. 
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