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ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
R. 61 
 

din 31 august 2011 
 

privind aprobarea modificării şi reactualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local al oraşului Miercurea �irajului 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Miercurea Nirajului nr. 9/30 iunie 2008, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a a consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea 
Nirajului nr. 50/24.06.2009, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/30 iunie 2008, 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 65/16.09.2009 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 9/30 iunie 2008 şi avizul favorabil al 
comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale – 
industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legii nr. 
393/2004, privind Statutul aleşilor locali, Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată,  

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

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea şi reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Miercurea Nirajului nr. 9/30 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierii locali vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, consilierilor locali şi la cunoştinţă publică. 

 
 

Preşedinte de şedinţă      
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