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Privind aprobarea cumpărarii prin negociere directă bunurile imobile aparţinând 
S.C. Nirajul Societate Cooperatistă Meşteşugărească

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului văzând, raportul de evaluare efectuat de S.C. 
SICo S.R.L., având ca obiect evaluarea construcţiilor situate pe str. Pompierilor nr. 29, proprietatea 
,,Nirajul” Miercurea  Nirajului  Societate  Cooperatistă  Meşteşugărească,  referatul  dlui  viceprimar  al 
oraşului  Miercurea  Nirajului  Toth  Sandor  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. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată, 

HOTĂRĂŞTE

                                                     

 Art. 1. Se aprobă cumpărarea prin negociere directă bunurile imobile aparţinând S.C. Nirajul 
Societate Cooperatistă Meşteşugărească, situată în str. Pompierilor nr. 48, conform anexei, cumpărare 
ce va fi finanţată din bugetul local în felul următor: până la 40% din preţul de cumpărare în termen de 
30 de zile de la semnarea contractului, iar restul de 60% în termen de 12 luni;

Art.  2.  Se  împuterniceşte  viceprimarul  oraşului  dl.  Tóth  Sándor  sau  în  lipsa  acestuia 
contabilul  şef  Csiki  Béla   precum şi  consilierul  local  Mátyás  János  să  participe  la  procedurile  de 
negociere directă.

 Art. 3. Viceprimarul şi contabilul şef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Trezoreriei Tg. Mureş, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 

Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează

            Csizmadia György          Secretar

                     Nagy Zsigmond



Anexa cu bunurile imobile şi preţul de pornire:

1. Grup social, birouri: 172.000 lei
2. Atelier auto intreţinere:   17.896 lei
3. Depozit+magazie produse finite:   73.000 lei
4. Atelier de tâmplărie: 114.327 lei
5. Atelier de şlefuit:   15.763 lei
6. Sala de finisaj tâmplărie:   21.143 lei
7. Atelier de lăcuire:   20.133 lei
8. Uscător lemn I:     2.388 lei
9. Uscător lemn II:     1.910 lei
10. Sală de cazane I:     5.180 lei
11. Sală de cazaneII:   10.182 lei
12. Depozit pentru cherestea:     3.378 lei
13. Atelier de argăsit;   17.980 lei
14.Atelier de cojocărie + sală de şedinţe   37.456 lei
15. Atelier de tinichigerie:   18.694 lei
16. Atelier de lăcătuşerie+sopron:   16.384 lei
17. Atelier metal: 107.889 lei
18. Clădire neutralizator:     3.506 lei
19. Casa de pompe:     3.824 lei
20. Depozit lemn:                                                                       1.194 lei  
TOTAL 664.226 lei + T.V.A = 823.640,24 lei

Viceprimar
Tóth Sándor
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