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PROIECTPROIECTPROIECTPROIECT DEDEDEDE HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRÂÂÂÂRERERERE

privindprivindprivindprivind neplataneplataneplataneplata imobiluluiimobiluluiimobiluluiimobilului îîîînnnn valoarevaloarevaloarevaloare dededede 107.889107.889107.889107.889
achiziachiziachiziachiziţţţţionationationationat dededede lalalala S.C.S.C.S.C.S.C. NirajulNirajulNirajulNirajul S.A.S.A.S.A.S.A.

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând procesul verbal de intervenţie nr. 25 din
08.08.2012 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Horea al Judeţ, Procesul Verbal de punere în
posesie nr. 1895/25.05.2012 între S.C. Nirajul Societate Cooperativistă Meşteşugărească S.A. în calitate
de vânzător şi Primăria Oraşului Miercurea Nirajului în calitate de cumpărător şi 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,

În conformitate cu art. 1.634 din Legea nr. 287/2009 (NCC), ale art. 36 alin. (1) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare republicată;

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

PROPUNEPROPUNEPROPUNEPROPUNE SPRESPRESPRESPRE HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRÂÂÂÂRERERERE

Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Se aprobă neplata valorii imobilului incendiat în sumă de 107.889 lei către S.C. Nirajul,
datorită pieririi fortuite a lucrului pendente conditione.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Se mandatează primarul oraşului dl Tóth Sándor, să caute o rezolvare pe cale amiabilă şi
să renegocieze cu societatea lichidatoare termenii şi condiţiile plăţilor ulterioare.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Primarul şi secretarul oraşului Miercurea Nirajului vor duce la îndeplinirile prevederile
prezentei hotărâri.

Art.Art.Art.Art. 4.4.4.4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, cunoştinţă publică.
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privindprivindprivindprivind neplataneplataneplataneplata imobiluluiimobiluluiimobiluluiimobilului îîîînnnn valoarevaloarevaloarevaloare dededede 107.889107.889107.889107.889
achiziachiziachiziachiziţţţţionationationationat dededede lalalala S.C.S.C.S.C.S.C. NirajulNirajulNirajulNirajul S.A.S.A.S.A.S.A.

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând procesul verbal de intervenţie nr. 25 din
08.08.2012 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Horea al Judeţ, Procesul Verbal de punere în
posesie nr. 1895/25.05.2012 între S.C. Nirajul Societate Cooperativistă Meşteşugărească S.A. în calitate
de vânzător şi Primăria Oraşului Miercurea Nirajului în calitate de cumpărător şi 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,

În conformitate cu art. 1.634 din Legea nr. 287/2009 (NCC), ale art. 36 alin. (1) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare republicată;

În temeiul art. 45 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 aprobă neplata din bugetul local al valorii imobilului incendiat în sumă de 107.889
lei către S.C. Nirajul, datorită pieririi fortuite a lucrului pendente conditione.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Se mandatează primarul oraşului dl Tóth Sándor, să caute o rezolvare pe cale amiabilă şi
să renegocieze cu societatea lichidatoare termenii şi condiţiile plăţilor ulterioare.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Primarul şi secretarul oraşului Miercurea Nirajului vor duce la îndeplinirile prevederile
prezentei hotărâri.

Art.Art.Art.Art. 4.4.4.4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, cunoştinţă publică.
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