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HOTĂRÂREA NR. 57 

 
din 09 septembrie 2015 

 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie „Utilităţi, extindere 

şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa cu Program Normal  - Sântana Nirajului” şi 

asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la 

bugetul stat pentru lucrarea „Utilităţi, extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa 

cu Program Normal  - Sântana Nirajului” 

 

 

Consiliul Local al oraşul Miercurea Nirajului, analizând indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţie:  „Utilităţi, extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa cu 

Program Normal  - Sântana 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, 

având în vedere prevederile art. 36 alin. (4) litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările, republicată, 

  În temeiul art. 45 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţie „Utilităţi, 

extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţă cu Program Normal  - Sântana Nirajului”, în 

conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul stat pentru lucrarea „Utilităţi, extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi 

Grădiniţă cu Program Normal  - Sântana Nirajului”. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, viceprimarul, 

secretara oraşului Miercurea Nirajului şi referentul contabil. 

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

oraşului Miercurea Nirajului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi la 

cunoştinţă publică. 
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