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JUDETUL MURES       

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 12 

 
din 25 februarie 2015 

 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în oraşul Miercurea 

Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 45 în favoarea „Asociaţiei de dans Bekecs Táncegyesület” 

 
 

 Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând cererea Asociaţiei de dans Bekecs 

Táncegyesület cu nr. de înregistrare 1015/2015, prin care se solicită atribuirea în folosinţă gratuită a  

unor spaţii din imobilul situat în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 45 şi avizul 

favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico 

– sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii 

locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe  o durată de 10 ani, a unor spaţii din imobilul 

situat în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 45 – Căminul cultural, în favoarea 

„Asociaţiei de dans Bekecs Táncegyesület” cu destinaţia de sală de repetiţie, studio, birou, vestiare, 

depozite şi anexe, după cum urmează:  

 -  Folosinţă comună asupra spaţiilor nr. 15, 17 ,18, 19, 20, 21 de pe Releveu construcţii -  

Plan parter – anexa 1 la prezenta hotărâre. 

-  Folosinţă Exclusivă asupra spaţiilor 6, 16, 3 de pe Releveu construcţii -  Plan parter,  – 15, 

16, 17  Releveu construcţii -  Plan etaj  - anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art.  2. Se aprobă efectuarea următoarelor lucrări de către Asociaţia de dans Bekecs 

Táncegyesület, în imobilul primit în folosinţă gratuită: 

1.) schimbarea uşilor şi a ferestrelor; 

2.) schimbarea respectiv placarea podelei; 

3.) renovarea sistemului de încălzire şi a reţelei electrice interioare  - schimbarea conductelor 

deteriorate, a caloriferelor, a cablurilor electrice, a prizelor şi întrerupătoarelor, schimbarea corpurilor 

de iluminat, introducerea curentului trifazic, instalarea de aparate de aer condiţionat; 

4.) mutarea uşii interioare care leagă spaţiile 16 şi 17 de pe Releveu construcţii Anexa 2 Plan 

etaj, în direcţia peretelui exterior; 

5.) aplicarea pe tavanul sălii 16 de pe Releveu construcţii anexa 2 Plan etaj a unui grilaj metalic 

ce ar suporta cortinele şi reflectoarele de teatru; 

6.) aplicarea pe perete a unor oglinzi şi spaliere; 

Art.  3. Se împuterniceşte primarul şi secretara oraşului ca în termen de 10 zile să încheie 

contractul de comodat cu Asociaţia de dans Bekecs Táncegyesület. 

Art.  4. Primarul şi secretara oraşului vor 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 

                Debreczeni József                                     Secretar  

         Szentgyörgyi Ildikó 


