
ROMÂNIA     
JUDETUL MURES
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 12

din 27 februarie 2013

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului 
Miercurea Nirajului nr. 59 din 1 septembrie 2003, 

cu privire la însuşirea variantei finale a stemei oraşului Miercurea Nirajului

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, 

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,  văzând  raportul  şi  al 
compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  lucru  al  primarului  oraşului  Miercurea 
Nirajului;

Având în vedere Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Miercurea Nirajului nr. 59 din 1 
septembrie  2003,  cu privire  la  însuşirea variantei  finale  a  stemei  oraşului  Miercurea  Nirajului, 
Adresa Comisie Naţionale de Heraldică nr. 30 din16 iunie 2006, cu privire la modificarea stemei 
oraşului Miercurea Nirajului conform recomandărilor, 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (1),  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.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 59 din 1 septembrie 2003 al Consiliului Local al Oraşului 
Miercurea Nirajului prin care s-a însuşit varianta finală de stemă al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 2. Primarul oraşului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

Oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează

         Keresztesi Ernő Barna      Secretar

                       Nagy Zsigmond



ROMÂNIA     
JUDETUL MURES
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului 
Miercurea Nirajului nr. 59 din 1 septembrie 2003, 

cu privire la însuşirea variantei finale a stemei oraşului Miercurea Nirajului

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, 

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,  văzând  raportul  şi  al 
compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  lucru  al  primarului  oraşului  Miercurea 
Nirajului;

Având în vedere Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Miercurea Nirajului nr. 59 din 1 
septembrie  2003,  cu privire  la  însuşirea variantei  finale  a  stemei  oraşului  Miercurea  Nirajului, 
Adresa Comisie Naţionale de Heraldică nr. 30 din16 iunie 2006, cu privire la modificarea stemei 
oraşului Miercurea Nirajului conform recomandărilor, 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (1),  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.

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 59 din 1 septembrie 2003 al Consiliului Local al Oraşului 
Miercurea Nirajului prin care s-a însuşit varianta finală de stemă al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 2. Primarul oraşului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

Oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.

               Iniţiator, Primar
     Tóth Sándor   Contrasemnează

       Secretar
 Nagy Zsigmond


