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ĂRÂREA NR. 22
HOT
HOTĂ
din 26 septembrie 2012
privind aprobarea includerii în domeniul public al ora
oraşşului Miercurea Nirajului
a unor bunuri imobile
Având în vedere Expunerea de motive al primarului oraşului Miercurea Nirajului, Raportul
compartimentului de buget – finanţe, Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.
7769/12.12.2012 şi Procesul verbal de recepţia la terminarea lucrărilor nr. 694 din 04.02.2012, avizul
favorabil al comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 3 al. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, a art. 863 lit. a), art. 867 şi art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 91 al. (1) lit. f) şi al. (4) lit.a), art. 97 al. (1) şi art. 123 al. (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ĂRĂŞ
TE
HOT
HOTĂ
ĂŞTE
Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al oraşului Miercurea Nirajului a unor imobile,
după cum urmează:
(1). Reţea de canalizare, achiziţionată prin proiectul ,,Lucr
,,Lucrăări prioritare de extinderea re
reţţelelor
de canalizare în Miercurea Nirajului, jude
ţ
ul
Mure
ş
,
”
judeţ Mureş în valoare totală de 3.768.903,33 lei,
conform anexei nr. 1, care face integrantă din hotărâre;
(2). Staţie de epurare, achiziţionată în cadrul proiectului ,,Sta
,,Staţţie de epurare în ora
oraşşul Miercurea
Nirajului şi satele componente, jude
judeţţul Mure
Mureşş”, în valoare totală de 2.503.608,00 lei, conform
anexei nr. 2, care face integrantă din hotărâre;
Art. 2. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş;
Art. 3. (1) Se aprobă darea în administrare a bunurilor prevăzute la Art. 1, unui operator autorizat,
selectat conform procedurilor prevăzute de lege.
Art. 4. Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Consiliului Judeţean
Mureş pentru a se face demersurile pentru modificarea anexei nr. 60 din H.G.R. nr. 964/2002 şi la
cunoştinţă publică;
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