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Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vederea Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Miercurea Nirajului nr. 79 din 30

noiembrie 2005, privind adrarea oraşului Miercurea Nirajului la Asociaţia Oraşelor din România;
Examinând proiectul de hotărâre înaintat de dl primar Tóth Sándor şi raportul

compartimentului de specialitate;
Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, culze,

protecţia consumatorilor, ordine publică, activităţi sportive şi de agrement, reşaţii cu cultele şi cu
ONG-urile, de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară
sau din străinătate;

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. a) din Statutul Asocieţiei;
Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. ,,e”, alin (7) lit. ,,c” si art. 45 alin. (2)

lit. ,,f” 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. Se revocă Hotărârea nr. 79 din 30 noiembrie 2005 al Consiliului Local al
Oraşului Miercurea Nirajului, cu privire la aderarea oraşului Miercurea Nirajului la Asociaţia
Oraşelor din România.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, toate actele juridice ce decurg din
calitatea de membru al asociaţiei îşi încetează efectele.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Primarul oraşului va 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, Asociaţiei Oraşelor din Româna şi la cunoştinţă publică.
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