
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA 
R. 62 
 

din 31 august 2011 

 
 

privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local al oraşului Miercurea �irajului nr. 2 din 11 

ianuarie 2006 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul dlui viceprimar al oraşului 

Miercurea Nirajului, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 72 din 17.11.2005, 
prin care s-a aprobat în principiu participarea Consiliului local la constituirea Asociaţiei Judeţene de 
Turism Mureş, art. 3 din Hotărârea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 2 din 11 ianuarie 
2006, prin care a fost desemnat consilierul local Kocsis Csaba să reprezinte Consiliul Local al oraşului 
Miercurea Nirajului în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş 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 art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.  1.  Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea consiliului local al oraşului Miercurea 
Nirajului nr. 2 din 11 ianuarie 2006, în sensul următor:  

Se desemnează consilierul local Biró József Attila să reprezinte Consiliul Local al oraşului 
Miercurea Nirajului în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş. 

Art.  2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 2 
din 11 ianuarie 2006, rămân neschimbate. 

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi consilierul local desemnat vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.  4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş şi la cunoştinţă publică. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă      
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