
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 36

    din  29 mai 2013

privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice
la un număr de 5 blocuri de locuinţe din oraşul Miercurea Nirajului

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

18/2009, modificată şi completatră privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe,  ale  Ordinului  comun  nr.  Nr.  163/540/23  din  2009 al  Ministerului  Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi
Internelor;

Ţinând  cont  de  expunerea  de  motive  a  primarului  oraşului,  analizând  raportul  de
specialitete al compartimentului de urbanism;

În  temeiul  prevederilor  art.  19  lit.  b)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.
18/2009, modificată şi completatră privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, ale art. 36 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. e). şi art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă programul local multianual privind creşterea performanţei energetice
la un nr. de 5 blocuri de locuinţe situate în oraşul Miercurea Nirajului, conform anexei.

Art.  2. Primarul  oraşului,  compartimentul  de  urbanis  şi  compartimentul  de  buget
finanţe şi resurse umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.  3. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş,
Asociaţiei de proprietari nr. 1 din Miercurea Nirajului şi persoanelor interesate;

        Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează

           Barabás Lóránt Secretar

                 Nagy Zsigmond
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice
la un număr de 5 blocuri de locuinţe din oraşul Miercurea Nirajului

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

18/2009, modificată şi completatră privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe,  ale  Ordinului  comun  nr.  Nr.  163/540/23  din  2009 al  Ministerului  Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi
Internelor;

Ţinând  cont  de  expunerea  de  motive  a  primarului  oraşului,  analizând  raportul  de
specialitete al compartimentului de urbanism;

În  temeiul  prevederilor  art.  19  lit.  b)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.
18/2009, modificată şi completatră privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, ale art. 36 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. e). şi art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

PROPUNE SPERE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă programul local multianual privind creşterea performanţei energetice
la un nr. de 5 blocuri de locuinţe situate în oraşul Miercurea Nirajului, conform anexei.

Art.  2. Primarul  oraşului,  compartimentul  de  urbanis  şi  compartimentul  de  buget
finanţe şi resurse umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.  3. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş,
Asociaţiei de proprietari nr. 1 din Miercurea Nirajului şi persoanelor interesate;

Iniţiator Avizat pentru legalitate
 Primar Secretar

        Tóth Sándor      Nagy Zsigmond
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