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HOTĂRÂREA NR. 45 

 
din 27 iulie 2015 

 

 

privind aprobarea depunerii unei solicitări la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" 

al judeţului Mureş în vederea transmiterii gratuite a dreptului de proprietate asupra imobilului 

situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Dr. Molnár Miklós nr. 1, aflat în proprietatea Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi în administrarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

"HOREA" al judeţului Mureş în favoarea oraşului 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. (1) 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. (1) Se aprobă depunerea unei solicitări la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

"HOREA" al judeţului Mureş în vederea transmiterii gratuite a dreptului de proprietate asupra 

imobilului situat în oraşul Miercurea Nirajului, str. Dr. Molnár Miklós nr. 1, aflat în proprietatea 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi în administrarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

"HOREA" al judeţului Mureş în favoarea oraşului Miercurea Nirajului. 

 (2) Destinaţia imobilului arătat la alin. (1) din prezenta hotărâre ar fi de zonă de agrement, iar 

pentru realizarea zonei de agrement oraşul Miercurea Nirajului intenţionează să obţină finanţare 

nerambursabilă din fondurile cu această destinaţie. 
Art. 2. Primarul şi secretara oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercuarea Nirajului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş şi 

la cunoştinţă publică. 

 

 

      Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 

         Biró József Attila                                 Secretar  
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