
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi,  06  noiembrie 2008, în şedinţa de lucru extraordinară a consiliului local.

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator  

şi Dispoziţia Primarului  nr. 424  din 04 noiembrie 2008.

Sunt prezenţi 12 consilieri.

Lipsesc  motivat:  consilierii  locali:  Keresztesi  Ernő  Barna,  Barabás  Loránt,  Csiki  

Sandor.

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul, consilierul juridic şi referentul  

contabil – Csiki Bela.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Bartok Iosif.

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi.

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al  oraşului  

Miercurea Nirajului.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de negociere şi de modificare a 

termenului de finalizare a proiectului şi de depunere al ultimei cereri de plată la proiectul  

Sapard „Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului”.

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  şi  completării  Hotărârii  

Consiliului  Local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului  nr.  8/13.02.2008,  privind  aprobarea 

Programului achiziţiilor publice pe anul 2008

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Da: 12

Nu: -
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1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al  oraşului  

Miercurea Nirajului.

Viceprimar:  prezintă partea din proiectul de hotărâre, care se referă la rectificarea 

bugetului local, în sensul alocării sumei de 6.000 lei pentru Asociaţia Sportivă Orăşenească 

Miercurea Nirajului.

Referentul contabil: prezintă sumele cu care trebuie rectificat bugetul local şi destinaţia  

acestor  sume,  arătând  că,  este  nevoie  de  suma de:  11.004  lei,   pentru  achiziţionarea  unui  

agregat monobloc LAIKA N 15225 N la casa mortuară din oraşul Miercurea Nirajului. 

S-a alocat  suma de 700.000 lei în baza H.G. 1361/2008, privind  repartizarea pe proiecte  

a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  

infrastructurii şi a unor baze sportive din sapţiul rural – anexa privind repartizarea pe proiecte a  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  

infrastructurii din spaţiul rural  - nr. crt. 28.19 – Reconstruirea podurilor şi podeţelor de acces  

în satele aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului şi suma de 54000 lei, conform anexei la  

Decizia  nr.  615  din  23.10.2008  al  Directorului  executiv  al  Direcţiei  Generale  a  Finanţelor  

Publice Mureş,  privind Situaţia  repartizării  pe primării  a sumelor defalcate din TVA pentru  

finanţarea  cheltuililor  descentralizate  la  nivelul  oraşelor   şi  municipiilor  (salarii  cadre  

didactice), conform O.U.G. 112/2008.

Este nevoie de 18.319 lei pentru finanţarea cheltuielilor legate de renovarea acoperişului  

Căminului cultural din oraşul Miercurea Nirajului şi de 6.500 lei pentru Formaţia Populară de  

dansuri „Bekecs”.  

Trebuie rectificat bugetul local şi cu suma de 280.000 lei pentru lucrările de reabilitarea  

a DC 37 Dumitreşti,  respectiv cu  suma de 200.000 lei pentru lucrările de reabilitare a DC 

Şardu Nirajului  - Beu, sume care sunt alocate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.  

152/2008.

Nagy Keresztesi Jenő: Izolarea căminului cultural să fie atent supravaegheată.

Nagy Imre: Nu înţeleg justificările pentru rectificarea bugetului local în scopul alocării  

sumei de 6000 lei pentru sport, este adevărat că nu am participat la discuţii.
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Preşedinte: Mai aveţi întrebări?

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 12

Nu: - 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de negociere şi de modificare a 

termenului de finalizare a proiectului şi de depunere al ultimei cereri de plată la proiectul  

Sapard „Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului”.

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că, trebuie aprobat raportul de negociere  

la  proiectul   „Modernizarea  drumurilor  forestiere  din  Miercurea  Nirajului”  şi  că,  există 

posibilitatea  prelungirii  termenului  de  finalizare  al  proiectului  Sapard  „Modernizarea 

drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului” până la data de 31.12.2008.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 12

Nu: - 

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  şi  completării  Hotărârii  

Consiliului  Local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului  nr.  8/13.02.2008,  privind  aprobarea 

Programului achiziţiilor publice pe anul 2008.

Jurista:  prezintă  proiectul  de  hotărâre  arătând  că,  este  necesară  modificarea  şi  

completarea Hotărârii Cosniliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, prin care s-a aprobat  

Programul achiziţiilor publice pe anul 2008, cu punctele prezentate în anexa la proiectul de  

hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 12

Nu: -

4. Diverse

Nagy Imre: Prezintă problema pământului din satul Dumitreşti.

Viceprimar: Va fi transportat.

3



Simonfi Laszlo: Cu ocazia lucrărilor de canalizare ar trebui ridicat  şi nivelul podului  

spre strada Libertăţii.

Nagy  Keresztesi  Jeno:  Nu  s-ar  putea  grupa  fondurile  alocate  pentru  reabilitarea 

şcolilor în aşa fel  încât odată să se lucreze la un singur imobil,  la care lucrările  să fie  şi  

finalizate? Deoarece acum se începe lucrarea la fiecare şcoală şi nu reuşim să terminăm nici  

una.

Secretar: Banii primiţi sunt cu destinaţie specială pentru fiecară şcoală separat.

Biro Jozsef Attila: Solicit un acord de principiu din partea Dvs. pentru o discuţie cu dl.  

Izsak Balazs, pentru a putea discuta problemele legate de autonomie.

Vă convine marţi de la orele 18?

Butiurca  Peter  Pal:  De  ce  nu  s-a  pus  din  nou  pe  ordinea  de  zi recomandarea 

Prefecturii privind componenţa comisiilor de specialitate?

Imreh Attila: Ar trebui cumpărat un utilaj pentru săpatul şanţurilor. 

Viceprimar: Trebuie gândită  posibilitatea pe anul 2009.

Imreh Attila: Se fac podeţe în faţa caselor, nu ar trebui să se ceară autorizaţie? Diferă 

dimensiunile şi adâncimile acestor poduri.

Viceprimar: Păşunile – luni să mergem să ne uităm la lucrarea ce s-a făcut pe păşunile  

din Bereni, de la societatea Munax au adus un utilaj, care curăţă păşunile, rog pe membrii  

comisiei de specialitate pentru agricultură să fie prezenţi şi ei.

S-au luat subvenţiile pe păşuni, trebuie stabilit pe ce o să cheltuim.

Ar trebui  să stabilim şi  destinaţia  autobuzului  de  şcoală,  deoarece chiar  astăzi  am 

intrat în conflict cu o învăţătoare de la Sântandrei, care era nemulţumită de faptul că, nu eram  

de  acord  ca  elevii  să  fie  transportaţi  cu  autobuzul  la  teatrul  de  păpuşi.  Când  este  vreme  

frumoasă pot să facă şi o  plimbare aceşti copii, ar fi un lucru sănătos.

Răspunsurile  la  problemele  relatate  de  consilieri  sunt  date  de  primar,  viceprimar,  

secretar  şi  jurista.

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din 06  

noiembrie 2008.

Preşedinte de şedinţă

   Bartok Iosif

Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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