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Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, întrunit în şedinţă ordinară,
Examinand proiectul de hotarare privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie

decat cea de locuintă, situat în imobilele din fosta Cooperativă Nirajul;
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,

Potrivit dispoziţiilor art. 36, 39 al. 2 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată.
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Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Începând cu data de 01.01.2013 se aprobă chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie
decât cea de locuintă, proprietatea oraşului, situate în imobilele cu destinţie de ateliere din str.
Pompierilor nr. 28:

Suprafeţe de peste 500 mp: - 0,80 Euro/lună/mp.
Suprafeţe de sub 500 mp: - 1,20 Euro/lună/mp.
Locuri libere pentru parcarea autovechiculelor, depozitarea diferitelor materiale,

şoproane acoperite: 0,50 Euro/lună/mp.
Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. -Tarifele cuprinse in anexă se indexează periodic cu rata inflaţiei.
Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Primarul, secretarul oraşului şi contabilul şef vor duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.
Art.Art.Art.Art. 4.4.4.4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,

Primarului oraşului Miercurea Nirajului, chiriaşlor şi la cunoştinţă publică.
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Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinatie

decăt cea de locuintă, situat în imobilele din fosta Cooperativă Nirajul;
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,

Potrivit dispoziţiilor art. 36, 39 al. 2 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată.
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Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Începând cu data de 01.01.2013 se aprobă chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie
decât cea de locuintă, proprietatea oraşului, situate în imobilele cu destinţie de ateliere, conform
anexei I.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. -Tarifele cuprinse in anexă se indexează periodic cu rata inflaţiei.
Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Primarul, secretarul oraşului şi contabilul şef vor duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.
Art.Art.Art.Art. 4.4.4.4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,

Primarului oraşului Miercurea Nirajului, Organizaţiei Caritas şi la cunoştinţă publică.
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