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HOTĂRÂREA NR. 44 
 

din 27 iulie 2015 

 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii pentru Garda de intervenţie nr. 2 

Miercurea Nirajului din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al 

judeţului Mureş şi pentru SMURD – punct de lucru Miercurea Nirajului 
 

 

 Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Referatul Primarului oraşului 

Miercurea Nirajului 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 comună pe termen de 1 an a unor spaţii cu 

suprafaţa totală de 331 mp din imobilul situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Pompierilor nr. 29 

pentru Garda de intervenţie nr. 2 Miercurea Nirajului din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş şi pentru SMURD – punct de lucru Miercurea Nirajului, iar 

în folosinţă exclusivă 34 mp pentru Garda de intervenţie nr. 2 Miercurea Nirajului din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş şi 17 mp pentru SMURD – 

punct de lucru Miercurea Nirajului. 
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul şi secretara oraşului să încheie contractul de comodat cu 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş şi cu SMURD – punct de 

lucru Miercurea Nirajului 

Art. 3. Primarul şi secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercuarea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
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