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din 30 martie 2011 
 

privind traseul autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi, tronsonul Tirimia  - Măgherani 
 

 

 Având în vedere faptele:  
- Oraşul Miercurea Nirajului pare a se situa în mijlocul unei zone unde s-ar construi 

autostrada Târgu Mureş – Iaşi, iar 
- În acest caz nu a fost nici informată, nici întrebată populaţia oraşului, nici populaţia 

Văii Nirajului, mai mult:  
- Consiliul Oraşului Miercurea Nirajului nu a fost consultat în această privinţă şi nici 

nu a adoptat vreo hotărâre în acest sens şi s-au demarat deja câteva lucrări (măsurători, interzicerea 
construirii de către populaţie în zonele vizate, etc. ) în legătură cu acest proiect, 

-  Microregiunea „Valea Nirajului” a dobândit recent dreptul de a fi managerul 
programului european Natura 2000, iar construirea autostrăzii în această zonă ar contraveni 
criteriilor de bază ai acestui program 
 Şi având în vedere motivarea şi celelalte materiale anexate, consiliul local al oraşului 
Miercurea Nirajului, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. Se adoptă luarea de poziţie al Primăriei şi al Consiliului Local al oraşului Miercurea 

Nirajului în acest caz în sensul că nu dorim ca autostrada Târgu Mureş – Iaşi să treacă prin 
localitatea noastră şi prin Valea Nirajului şi recomandăm găsirea unei noi trasee pentru autostrada 
respectivă. 

Art. 2. Se iau toate măsurile legale pentru împiedicarea începerii construcţiilor, începând cu 
suspendarea tuturor lucrărilor deja începute în acest sens şi pentru ajutarea găsirii unei alte soluţii. 

Art. 3. Prin intermediul Microregiunii „Valea Nirajului” se informează primăriile şi consiliile 
locale membre ale microregiunii cu scopul de a se alătura prezentei hotărâri spre binele localităţilor 
Văii Nirajului. 

Art. 4. Se convoacă  pentru discutarea problemei Asociaţia Microregională, primarii, 
viceprimarii, consilierii locali. 

Art. 5. Hotărârea adoptată se face publică prin intermediul mass-  media. 
Art. 6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul şi secretarul oraşului. 
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