
     
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA 
R. 73 
 

din 26 octombrie 2011  
 

privind aprobarea închirierii unor spaţii  din imobilul situat în oraşul Miercurea �irajului, str. 

Sântandrei nr. 76 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul viceprimarului oraşului 

Miercurea Nirajului, prin care se arată faptul că la Şcoala şi Grădiniţa din str. Sântandrei lucrările în 
cadrul proiectului "Reabilitarea, Modernizarea şi Extinderea clădirilor la şcolile primare din satul 
Moşuni, satul Lăureni şi Şcoala Primară Sântandrei, str. Sântandrei, judeţul Mureş”, sunt în curs de 
execuţie, precum şi faptul că activitatea din această unitate de învăţământ trebuie mutat într-o altă clădire 
corespunzătoare 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, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (6) litera “a”pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
 

Art. 1. Începând cu data de 01.11.2011, se aprobă închirierea a 3 spaţii din imobilul situat în 
oraşul Miercurea Nirajului, str. Sântandrei, nr. 76,  pe o perioadă de 1 an în vederea mutării sălilor de 
clasă din Şcoala şi Grădiniţa din str. Sântandrei. 

Art.  2.  Se stabileşte preţul închirierii imobilului arătat la art. 1 la suma de 500 lei/lună + 
valoarea utilităţilor consumate. 

Art. 3. Se împuterniceşte primarul şi secretarul oraşului să încheie contractul de închiriere cu 
proprietarul imobilului descris la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Primarul, secretarul oraşului şi consilierul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 

 
 

Preşedinte de şedinţă      

               

          �agy Imre          Contrasemnează 

 

                       Secretar 

              �agy Zsigmond  


