ROMANTA
JUDETUL MURE9
CONSILIUL LOCAL AL
ORA$ULUI MIERCUREA NIRAJULUI

HOTARAREA
nr.

20 din 28 marfle 2019

privind aprobarea modifice i Ho$ra i Cansitiului Locat al orarului Miercurea Ninlutui
nr,
48/04 mal 2018, prlvind aprobarea prctectulut ,,CREAREA tNCtJBATORuLtJt DE AFACERT

SECTORIAL SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRESTATE iN CADRUL INCUBATORULUI IN
ORASUL MIERCUREA NLRAJULU\, JTJDETUL MUREi" gi a chettutet or tegate de prciect

Avand in vedere temeiurile juddice, respectiv prevederile:
art. 36 alin. (2) lit. b) ti d) din L€gea administraliei publice locale nr. 21512001, rcpublicag, cu
.
rnodificldle $i completdrile ulterioare, Legea
2j3/2006 privind finanlele pubtc; locale, cu
modificarile f i comple€rile ulterioare;

_

$,

ln temeiul prevederilor art.45 aiin. (1) ti celor ale alt. ll5 alin. (l) lit. b) din
ff. 21512001, republicatd, cu modificfile Si completarile ulterioare,

administraliei publice locale

Legea

hAnd act de:

a)

Expunerea de motive al primarul ora$ului Miercurea Nirajului, ln calitatea sa de iniliator,
inregishat cu nr. 2819/22.03.2019,

-

b)

irrcgis1jal

c\

c)

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
nr. 2825/22.03.2019,

Avizul favorabil al comisiei de specialitate penfiu administmjie pubticd locala, juridicb,
prograne economico - sociale - industriale, buget firanle, administrarea domeniului public qi privat
al
oratului, investilii locale, amenajarea teritoriului $i urbanism ft. 20122.03.2019.
d) Adresa Agentiei Pentru Dezvoltare Regionala Cenru cu nr. 10935/21.03.2019.
CONSILIUL LOCAL AL ORA9ULUI MIERCUREA NIRAJULUI
adoptd prezenta hotirare

Art, 1. (l) S-e aprobi modificarea anexei nr. 1 la HotAdrea Consiliului Local al orasului
ff. 48/04 mai 2018, privind aprobarca proiectului ,,CREAREA INCI_TBATORULUI
DE AFACERI SECTORIAL $I DEZVOLTAREA SERVICILOR PRESTATE iN CADRUL
Miercurea Nirajului

INCUBATORULUI IN ORA$UL MIERCUREA NIRAJULUI, JUDETUL MURE$"
9i a cheltuielilor
legate de proiect, in conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta hotdrerc.
(2) Se aprobd Woiectvl ,,CREAREA NCUBATORULU DE AFACEN SECTONAL SI
DEZVOLTAREA SERV]AILOR PMSTATE iN CADRUL INCUBATORULU iN OMSUL A4IERCUREA
MMJULW, JUDETUL MURES', depus spre finanlare de cArre Orqul Miercurea Nirajului ln cadrul
Pfogramului Operalional Regional 2014-2020, A:aa prioritar6 2
- imbundtalirea competivitali
lntrepdnde lor mici 9i mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - p.omovarea spririt'lui antreprenorial, in
special prin facilitarea exploatdrii economice a ideilor noi
$i prin incurajarea irefii de noi tntreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri, POR 2. 1 B Incubatoarc de afaceri, cu modificerile de la art. 1 alin. 0 )
din prezenta horardre.

(3) Celelalte prcvederi ale Hotararii Consiliutui Local al oraiului Miercurea Nirajului nr, 4g/04
rnai 20 I 8, raman neschimbate.

Art.

2. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotereri se asigura de cdtre Primarul Oragului

Miercurea Nirajului.

Art. 3, - Prezenta hotdr6re se comunicd, prin intermediul secretarului orasului. in te.menul
prevdzut de lege Prefectului judelului Mureg, Primarului ora$ului Mie.curea Nirajului, Agenfiei Pentru
Dezvoltare Regionab Centru $i se aduce
Preieditrte de $edinti,
KISLAKI J6ZSEF ANDRiS

Contrasemneaz6:

Secretarul
$ULUI MIE RC UR

NIRAJULUI

SZENTGYORGY] ILDIKO

