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HOTĂRÂREA NR. 77 
 

din 24 noiembrie 2010 
 

 
privind aprobarea somării Primăriei comunei Găleşti cu privire la pericolul înfiinŃării unui depozit 

de colectare şi neutralizare a deşeurilor  periculoase 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului,  
Având cunoştinŃă de Hotărârea Consiliului Local al comunei Găleşti adoptată în şedinŃa din 

data de 07.09.2010, privind aprobarea în principiu a construirii unui depozit de colectare şi 
neutralizare a deşeurilor periculoase în apropierea hotarului unităŃii administrativ teritoriale al 
oraşului Miercurea Nirajului,  

Văzând faptul că cele două unităŃi administrativ teritoriale, respectiv oraşul Miercurea 
Nirajului şi comuna Găleşti fac parte din AsociaŃia Microregională Valea Nirajului şi avizul favorabil 
al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică, 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. (6) litera “a”, pct. 9 din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare, republicată,  

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  Se somează Consiliul Local al comunei Găleşti şi Primăria comunei Găleşti să nu 
adopte nici un fel de hotărâre şi să nu facă nici un fel de demers în legătură cu proiectul de investiŃie: 
“Depozit de colectare şi neutralizare a deşeurilor periculoase”, fără consultarea prealabilă a 
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 2. Se propune Consiliilor Locale din cadrul AsociaŃiei Microregionale Valea Nirajului 
adoptarea aceleaşi poziŃii cu privire la cele arătate în art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se mandatează Primarul oraşului Miercurea Nirajului, în calitatea de Preşedinte al 
AsociaŃiei Microregionale Valea Nirajului ca în termen de urgenŃă să prezinte punctul de vedere al 
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului în cadrul şedinŃei AsociaŃiei Microregionale Valea 
Nirajului. 

Art.  4.  Se aduce la cunoştinŃă publică  prezenta hotărâre prin mass -  media. 
Art. 5. Primarul şi viceprimarul oraşului Miercurea Nirajului vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului oraşului Miercurea Nirajului, Consiliului 

Local al comunei Găleşti, AsosociaŃiei ,,Microregiunea Valea Nirajului”, InstituŃiei Prefectului 
JudeŃului Mureş şi la cunoştinŃă publică. 
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