ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA R. 46
din 25 mai 2011
privind aprobarea preluării in administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a
obiectivului Modernizare drumuri interioare în oraşul Miercurea irajului - judeţul Mureş cu lungimea de
6417 ml şi a terenurilor aferente acestuia, situate în oraşul Miercurea irajului, judeţul Mureş din domeniul
public public al UAT, pe perioada realizării proiectului prin Programul aţional de Dezvoltare a
Infrastructurii
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Studiul de fezabilitate al investiţiei „Modernizare
Drum Judeţean DJ 135 şi DJ 135A în oraşul Miercurea Nirajului, judeţul Mureş”, Hotărârea Consiliului Local nr.
42/10.05.2011, privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiţiei
„Modernizare Drum Judeţean DJ 135 şi DJ 135A în oraşul Miercurea Nirajului, judeţul Mureş şi avizul favorabil
al comisiei de specialitate pentru administraţie publică, juridică, programe economico – sociale - industriale, buget
– finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi
urbanism,
În conformitate cu prevederile O.U.G. 105/2010 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii, H.G. 251/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare
din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, art. 36 alin. (6) litera “a” pct. 13
din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/20001, privind administraţia publică locală,cu modificările şi
completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă preluarea în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului a amplasamentelor/terenurilor aferente realizării obiectivului Modernizare drumuri
interioare în oraşul Miercurea Nirajului - judeţul Mureş şi a terenurilor aferente acestuia pe lungimea de
6417 ml, care aparţin domeniului public al oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş, pe perioada
realizării obiectivului de investiţii din cadrul proiectului prioritar al Programului Naţional de Dezvoltare
a Infrastructurii (PNDI);
(2) Obiectivul de investiţie şi terenurile aferente acestora, identificate la alin. (1) sunt libere de
orice sarcini şi nu se află în litigiu.
Art. 2. Predarea – primirea se face pe bază de Protocol încheiat între beneficiar, Consiliul Local
al oraşului Miercurea Nirajului şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform Anexei la HG
251/2011.
Art. 3. Se deleagă primarul oraşului, dl. Dászkel László să semneze Protocolul de predare –
primire al obiectivului de investiţii şi terenurile aferente nominalizate la art. 1 şi care trec astfel, în
administrarea MDRT pe durata realizării obiectivelor de investiţii în cadrul proiectului prioritar al
Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI).
Art. 4. Primarul şi secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Consiliului
Judeţean Mureş, Primarului oraşului Miercurea Nirajului, MDRT, constituindu-se parte integrantă din
documentaţia necesară care stă la baza solicitării de realizare a ainvestiţiilor din cadrul proiectului
prioritar al Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI).
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