
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 28

din 24 aprilie 2013

privin aprobarea achiziţionării lucrării  ,,Lucrări la priza de captare a sistemului de alimentare cu
apă a localităţii Miercurea Nirajului”

Consiliul Local al Oraşului Miercrea Nirajului;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2635/17.04.2013 la proiectul de hotarâre; Proiectul

tehnic ,,Corelarea obiectivelor de investiţie-,,MS-MN-Y3 - Captare şi staţie de tratare a apei” realizat în
cadrul  POS MEDIU şi Ctr. Nr.  90058/2009 -,,Alimentarea cu apă a localităţii  Miercurea Nirajului”
Achizitor Compania Naţională de Investiţii;

În conformitate cu  prevederile rt. 36 alin. (4) lit. ,,d” şi ,,f” din Legea nr. 215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  art.  45  alin.  (6)  si  art.  115  alin.  (1)  lit.,,b”  din  Legea  nr.  215/2001  –  Legea
administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂREŞTE

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea lucrării  ,,Lucrări la priza de captare a sistemului de alimentare
cu apă a localităţii Miercurea Nirajului” executat în cadrul Proiectului tehnic ,,Corelarea obiectivelor de
investiţie-,,MS-MN-Y3 -  Captare  şi  staţie  de tratare  a  apei”  realizat  în  cadrul  POS MEDIU şi  Ctr.
90058/2009- ,,Alimentarea cu apă a localităţii Miercurea Nirajului”,  Achizitor Compania Naţională de
Investiţii;

Art. 2. Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor este de 82.003 lei, exclusiv T.V.A., sumă ce
se va asigura din bugetul local.

Art. 3. Primarul oraşului şi persoana responsabilă cu achiziţiile publice va duce  la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.  4.  Prezenta hotărâre se va comunica:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş,  Consiliului
Judeţean Mureş, Companiei Naţionale de Investiţii şi la cunoştinţă publică.

   Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează

Keresztesi Ernő Barna            Secretar 

Nagy Zsigmond
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privin aprobarea achiziţionării lucrării 
 ,,Lucrări la priza de captare a sistemului de alimentare cu apă a localităţii Miercurea Nirajului”

Consiliul Local al Oraşului Miercrea Nirajului;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2635/17.04.2013 la proiectul de hotarâre; Proiectul

tehnic ,,Corelarea obiectivelor de investiţie-,,MS-MN-Y3 - Captare şi staţie de tratare a apei” realizat în
cadrul  POS MEDIU şi Ctr. Nr.  90058/2009 -,,Alimentarea cu apă a localităţii  Miercurea Nirajului”
Achizitor Compania Naţională de Investiţii;

În conformitate cu  prevederile rt. 36 alin. (4) lit. ,,d” şi ,,f” din Legea nr. 215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  art.  45  alin.  (6)  si  art.  115  alin.  (1)  lit.,,b”  din  Legea  nr.  215/2001  –  Legea
administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea lucrării  ,,Lucrări la priza de captare a sistemului de alimentare
cu apă a localităţii Miercurea Nirajului” executat în cadrul Proiectului tehnic ,,Corelarea obiectivelor de
investiţie-,,MS-MN-Y3 -  Captare  şi  staţie  de tratare  a  apei”  realizat  în  cadrul  POS MEDIU şi  Ctr.
90058/2009- ,,Alimentarea cu apă a localităţii Miercurea Nirajului”,  Achizitor Compania Naţională de
Investiţii;

Art. 2. Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor este de 82.003 lei, exclusiv T.V.A., sumă ce
se va asigura din bugetul local.

Art. 3. Primarul oraşului şi persoana responsabilă cu achiziţiile publice va duce  la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.  4.  Prezenta hotărâre se va comunica:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş,  Consiliului
Judeţean Mureş, Companiei Naţionale de Investiţii şi la cunoştinţă publică.

               Iniţiator, Primar
     Tóth Sándor   Contrasemnează

        Secretar
 Nagy Zsigmond


