ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27 august 2008, în şedinŃa de lucru ordinară a consiliului local.
Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator
şi DispoziŃia Primarului nr. 322 din 22 august 2008.
Sunt prezenŃi 13 consilieri.
Lipsesc motivat consilierii locali: Tıkés Endre, Bartók Iosif.
La şedinŃă participă viceprimarul, consilierul juridic, reprezentanŃii AsociaŃiei de
locatari, comandantul PoliŃiei din oraşul Miercurea Nirajului sinspector Crişan Alexandru,
agent Roman Silviu, responsabilul de sat din Şardu Nirajului Asztalos Ioan, responsabilul de sat
din Moşuni Moga Ana.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Barabás Loránt.
Preşedinte: Supun la vot materialul şedinŃei de consiliu din luna iulie 2008. Rog să
votaŃi.
Biro Jozsef Attila: În procesul verbal al şedinŃei din luna iulie 2008 sunt cuprinse şi 2
delegaŃi săteşti, care nu au fost prezenŃi la şedinŃă.
Jurista: Aceste persoane au efectuat multe lucrări în satele pe care le reprezintă, acest
lucru s-a întâmplat la solicitarea dlui primar, care de altfel a fost prezentat consiliului local în
şedinŃa anterioară şi nici un consilier local nu avut nimic împotrivă.
Csiki Sandor: Măcar să vină în faŃa consiliului local şi să ne mulŃumească.
Nagy Imre: De ce stabileşte dl. primar cine primeşte şi cine nu această indemnizaŃie?
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Preşedinte: Rog să votaŃi ordinea de zi a şedinŃei din 27 august 2008.
Da: 7
Nu: 6
Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 27 august 2008.

Ordinea de zi:
1.

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenŃei nominale a comisiei de

examinare care verifică îndeplinirea condiŃiilor de participare şi cunoştinŃele de specialitate ale
candidaŃilor şi a comisiei pentru analizarea şi soluŃionarea contestaŃiilor la concursul
organizat în vederea ocupării posturilor din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul Miercurea
Nirajului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiŃiilor de participare la concursul
organizat în vederea ocupării posturilor din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul Miercurea
Nirajului.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea reanalizării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 6/18.06.2008, privind alegerea membrilor comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui studiu de fezabilitate pentru
stabilirea cheltuielilor necesare reabilitării spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, precum
şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical, care se află în proprietatea
oraşului Miercurea Nirajului.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului VIII – Taxe
speciale din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 63 din
28.11.2007, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2008.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării de staŃii de aşteptare autobuz,
precum şi stabilirea modelului acestor staŃii.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de indicatoare la marginile
oraşului Miercurea Nirajului şi stabilirea modelului acestor indicatoare.
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea consiliului
local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 39/2006, privind finanŃarea cheltuielilor neeligibile
ale proiectului Sapard „Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului, precum
şi numirea responsabililor acestuia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Serviciului
Public de întreŃinere şi reparare a imobilelor din domeniul public şi privat al oraşului
Miercurea Nirajului.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
„Reabilitarea căminului cultural din oraşul Miercurea Nirajului”, precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia.
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea Memoriului justificativ pentru schimbarea
categoriei de folosinŃă a terenului ocupat de drumul forestier 7 Făget.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a cumpărării unui teren
extravilan, în scopul realizării staŃiei de tratare din cadrul obiectivului de investiŃie
“Alimentare cu apă a localităŃii Miercurea Nirajului, jud. Mureş.”
14.

Discutarea posibilităŃii de editare al unui ziar local cu apariŃie lunară şi

actualizarea paginii de web al oraşului Miercurea Nirajului.
15. Discutarea cererii depuse de PoliŃia oraşului Miercurea Nirajului prin care se
solicită alocarea încă a 50 de l carburant lunar şi dotarea cu un aparat foto digital a PoliŃiei
oraşului Miercurea Nirajului.
16. Discutarea solicitării AsociaŃiei Proprietarilor nr. 1 Miercurea Nirajului de
sprijinire în participarea la Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinŃe –
condonomii.
17. Discutarea posibilităŃii de oferire al indemnizaŃiei de consilier de către consilierii
locali în scopul dotării Căminului cultural din oraşul Miercurea Nirajului.
18. Informarea consiliului local despre plecarea dlui primarului în concediu de
odihnă.
19. Diverse.
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Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi.
Da: 13
Nu: Preşedinte: Rog pe dl. comandant să prezinte raportul.
Comandant: Prezintă raportul informativ

pe primele 6 luni şi solicitarea PoliŃiei

Miercurea Nirajului în sensul alocării a încă 50 de litrii carburanŃi pe lună şi dotarea cu un
aparat foto – digital.
Preşedinte: Am discutat solicitarea Dvs. în şedinŃa comisiei de specialitate, iar comisia
noastră a fost de părere că o să alocăm lunar încă 100 de l carburanŃi după ce se va înfiinŃa şi va
lucra personalul PoliŃiei Comunitare.
Jurista: Conform O.G. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar există interdicŃie pentru achiziŃionarea intrumentelor audio – video. Sperăm ca
anul viitor să nu mai existe această interdicŃie şi să putem achiziŃiona acest aparat solicitat.
Nagy Imre: Cum credeŃi că ar fi mai bine pesonalul PoliŃiei Comunitare să fie din
localitate sau nu?
Agent Roman Silviu: Eu aşa cred că este bine să fie din localitate personalul pentru că
aşa cunoaşte comunitatea.
Viceprimar: astfel ar fi efficient activitatea.
Comandant: Legea este aplicabilă pentru toŃi de ex. cazul poliŃistului Kocsis, cu toate că
este din localitate este respectat de toată lumea.
Agent Roman Silviu: Încă un avantaj în cazul în care angajaŃi personal din localitate
este faptul că astfel se pot crea noi locuri de muncă.
Matyas Janos: Trebuie să fie din localitate, astfel creăm încă 5 locuri de muncă. Ar
trebui ca PoliŃia şi PoliŃia Comunitară să conlucreze şi totodată ar fi bine ca dl. comandant să
facă parte din comisia de examinare.
Comandant: Propun în comisie în locul meu pe agent Roman Silviu. PiaŃa din oraş nu
este conformă cu prevederile Legii nr. 515/2008, nr. poliŃiştilor este insuficient.
Preşedinte: Propun să luăm în faŃă pct. 16 de pe ordinea de zi, deoarece sunt prezenŃi
reprezentanŃii AsociaŃiei de locatari.
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16. Discutarea solicitării AsociaŃiei Proprietarilor nr. 1 Miercurea Nirajului de
sprijinire în participarea la Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinŃe –
condonomii.
Preşedinte: Există un program de Guvern, prin care statul în cotă de 34% finanŃează
lucrările de reabilitare termică a blocurilor, iar în cote de câte 33% lucrările ar trebui finanŃate
din bugetul local, respectiv de către locuitori. În comisia noastră de specialitate ne am gândit la o
soluŃie, care ar fi bun pentru toată lumea. Să mansardăm blocurile, iar din vânzarea locuinŃelor
astfel obŃinute am putea sigura atât contribuŃia consiliului local, cât şi al localnicilor.
Imreh Attila: Să fie dat cuvântul şi altor persoane.
Viceprimar: Cheltuelile legate de contribuŃia consiliului local ar fi în jur de 200.000 lei,
pentru care momentan nu avem fonduri, aşa cred şi eu că şi din punct de vedere legal cât şi etic
ar fi soluŃia cea mai bună cele arătate de dl. preşedinte, să nu cheltuim banii publici numai pe
locuitorii blocurilor.
Szavuj Zsigmond: Consiliul JudeŃean a comunicat în anul 2006 condiŃiile acestui
program AsociaŃia de locatari a făcut demersurile, acum ar trebui aprobare din partea consiliului
local. Acum doi ani consiliul local a respins solicitarea noastră de 2 ori.
Magyari Lajos: Eu personal am fost în blocurile din cartierul 7 Noiembrie, s-a făcut
lucrare foarte bună.
Butiurca Peter Pal: Ar fi bine pentru toată lumea varianta propusă cu mansardarea.
Szavuj Zsigmond: Cerem ca consiliul local să ne sprijine.
Preşedinte: Rog să se voteze propunerea comisiei de specialitate.
Da: 13
Nu: -

1.

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenŃei nominale a comisiei de

examinare care verifică îndeplinirea condiŃiilor de participare şi cunoştinŃele de specialitate ale
candidaŃilor şi a comisiei pentru analizarea şi soluŃionarea contestaŃiilor la concursul
organizat în vederea ocupării posturilor din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul Miercurea
Nirajului.
Jurista: prezintă propunerea dlui primar.
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Nagy Imre: Eu o să renunŃ la calitatea de membru în comisia de examinare în favoarea
reprezentantului de poliŃie, dl. agent Roman Silviu.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 13
Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiŃiilor de participare la concursul
organizat în vederea ocupării posturilor din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul Miercurea
Nirajului.
Jurista: prezintă propunerea pentru condiŃiile de participare la concurs.
Nagy Keresztesi Jeno: de ce cunoaşterea limbii maghiare figurează între condiŃiile
Nagy Imre: Există un tip din Bereni, care lucrează la PoliŃia comunitară din AcăŃari,
are experienŃă deja, ar fi bun pentru postul de conducere.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 13
Nu: -

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea reanalizării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 6/18.06.2008, privind alegerea membrilor comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului.
Butiurca Peter Pal: Să fie respectat configuraŃia politică.
Nagy Keresztesi Jeno: O să aşteptăm până vom primi răspuns favorabil din partea
InstituŃiei Prefectului judeŃului Mureş.
Biro Jozsef Attila: Eu vreau să fie în comisia de specialitate buget – finanŃe- juridic,
Butiurca Peter Pal: Nu există compromis din partea Dvs.
Preşedinte: Suntem aici ca să conlucrăm, încercăm în fiecare zi să rezolvăm probleme.
Bereczki Victor: Propun să fie acceptat poziŃia InstituŃiei Prefectului - dl. consilier
Butiurca să fie în comisia pentru cultura,

iar

cineva să intre în locul lui în comisia de

specialitate pentru agricultură.
Preşedinte: Rog să se voteze modificarea Hotărârii consiliului local nr. 6/2008.
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Da: 5
Nu: 8

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui studiu de fezabilitate pentru
stabilirea cheltuielilor necesare reabilitării spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, precum
şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical, care se află în proprietatea
oraşului Miercurea Nirajului.
Preşedinte: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând că în urma informaŃiilor obŃinute de
la specialişti se pare că va exista un proiect cu finanŃare nerambursabilă pentru reabilitarea
spaŃiilor cu destinaŃia de cabinet medical.
Am eu o întrebare, dacă medicul va cumpăra imobilul prin credit imobiliar, din ce sursă
va finanŃa cheltuelile legate de dotarea cabinetului?
Biro Jozsef Attila: Aş participa la şedinŃe unde se discută probleme legate de proiecte.
Preşedinte: Rog să se voteze poiectul de hotărâre.
Da: 13
Nu: -

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului VIII – Taxe
speciale din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 63 din
28.11.2007, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2008.
Preşedinte: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că propunerea comisiei noastre de
specialitate este de 10 lei/persoană/noapte.
Bereczki Victor: Eu propun 15 lei.
Preşedinte: propunerea este următoarea, pentru camerele de la parter să fie taxa de 20
lei/persoană/noapte, iar pentru cele de la etaj 10 lei/persoană/noapte.
Preşedinte: Rog să votaŃi.
Da: 13
Nu: -
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării de staŃii de aşteptare autobuz,
precum şi stabilirea modelului acestor staŃii.
Viceprimar: prezintă ofertele depuse.
Nagy Imre: Eu cred că am putea cumpăra materialele şi să facem noi.
Bereczki Victor: Comisia noastră de specialitate a fost de părere comună cu dl.
consilier Nagy.
Biro Jozsef Attila: Să fie stabilit dimensiunea.
Nagy Keresztesi Jeno: Eu cred că staŃiile de la Sovata ar fi bune.
Preşedinte: Rugăm pe dl. consilier Simonfi să facă calcule pentru noi.
Csiki Sandor: Există posibilitatea să facă serviciul public de reparaŃii?
Preşedinte: Eu propun ca adoptarea acestui punct de pe ordinea de zi să fie amânat la o
şedinŃă ulterioară, când o să avem deja calculele făcute.
Rog să votaŃi despre amânarea acestui punct de pe ordinea de zi.
Da. 13
Nu: -

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de indicatoare la marginile
oraşului Miercurea Nirajului şi stabilirea modelului acestor indicatoare.
Nagy Imre: Am primit 5 oferte de la 3 persoane, respective de la Berecki Vilmos, Biro
Laszlo, Nagy Lazar.
Butiurca Peter Pal: Aceste indicatoare trebuie să aibă ceva de spus.
Preşedinte: Putem alege unul dintre variante sau putem amâna dacă doriŃi votarea
acestui punct de pe ordinea de zi.
Nagy Imre: Prezintă propunerile, rog să punctaŃi fiecare propunere.
Preşedinte: Varianta 2 a primit cele mai multe puncte, rog să votaŃi acceptăm această
propunere pentru 4 bucăŃi de indicatoare, care se vor amplasa la marginile oraşului Miercurea
Nirajului?
Da: 12
Nu: 1
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Miercurea Nirajului.
Jurista: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că AgenŃia NaŃională a FinanŃelor
Publice Mureş a repartizat oraşului Miercurea Nirajului suma de 178.000 lei, totodată se arată
propunerea referentului contabil privind repartizarea acestei sume în bugetul local.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 13
Nu: -

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea consiliului
local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 39/2006, privind finanŃarea cheltuielilor neeligibile
ale proiectului Sapard „Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului, precum
şi numirea responsabililor acestuia.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre arătând că trebuie modificat hotărârea
consiliului local pe motivul că s-a schimbat viceprimarul - responsabilul tehnic ar fi noul
viceprimar Toth Sandor.
Bereczki Viktor: Nu este bine executată lucrarea la moderrnizarea drumurilor
forestiere. Cine este dirigintele de şantier?
Butiurca Peter Pal: Există terenuri la care nu se poate ajunge.
Nagy Keresztesi Jeno: Să se facă poduri.
Viceprimar: Se vor face şi locuri de parcare lângă drum pentru utilajele agricole.
Preşedinte: Rog să votaŃi
Da: 13
Nu: -

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Serviciului
Public de întreŃinere şi reparare a imobilelor din domeniul public şi privat al oraşului
Miercurea Nirajului.
Viceprimar: Am propus modificarea statului de funcŃii pentru ca dl. Csizmadia Samuilă
să fie încadrat într-un grad superior, merită pentru că lucrează bine.
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Preşedinte: Rog să votaŃi.
Da: 13
Nu: -

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
„Reabilitarea căminului cultural din oraşul Miercurea Nirajului”, precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia.
Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să votaŃi.
Da: 13
Nu: -

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea Memoriului justificativ pentru schimbarea
categoriei de folosinŃă a terenului ocupat de drumul forestier 7 Făget.
Jurista: prezintă Memoriul justificativ pentru schimbarea categoriei de folosinŃă a
terenului ocupat de drumul forestier 7 Făget, întocmit de către proiectant .
Preşedinte: Rog să votaŃi.
Da: 13
Nu: -

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a cumpărării unui teren
extravilan, în scopul realizării staŃiei de tratare din cadrul obiectivului de investiŃie
“Alimentare cu apă a localităŃii Miercurea Nirajului, jud. Mureş.”
Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că este foarte important pentru oraş
achiziŃionarea unui teren pentru staŃia de tratare, altfel nu se poate realiza alimentarea cu apă a
localităŃii.
Preşedinte: Rog să votaŃi.
Da: 13
Nu: -
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14.

Discutarea posibilităŃii de editare al unui ziar local cu apariŃie lunară şi

actualizarea paginii de web al oraşului Miercurea Nirajului.
Nagy Imre: În campania electorală am zis că vom publica totate informaŃiile care sunt
interesante pentru comunitate. Deocamdată nu ştim cine ar face această lucrare.
Csiki Sandor: Trebuie să existe o persoană care va conduce lucrările, poate să lucreze
mai multe persoane la redactarea ziarului.
Preşedinte: Ziarul să fie făcut de către comisia de specialitate pentru cultură, iar pagina
de web ar putea fi făcut şi de către Berecki Barna, dar nu are autorizaŃie.
Simonfi Laszlo: Există firme specializate pentru astfel de lucrări, aşa s-a făcut pagina
de web şi pentru societatea noastră.

17. Discutarea posibilităŃii de oferire al indemnizaŃiei de consilier de către consilierii
locali în scopul dotării Căminului cultural din oraşul Miercurea Nirajului.
Preşedinte: Am clarificat faptul că nu putem renunŃa la indemnizaŃia de consilier local
numai după preluarea acestuia. După ce se transferă lunar indemnizaŃia pe contul noastru,
banca poate vira într-un cont special deschis.
Aşa am discutat că oferim indemnizaŃiile pe luniile septembrie, octombrie, noiembrie,
decembrie 2008 pentru realizarea unui sistem de perdele la Căminul cultural din Miercurea
Nirajului.
Cine este de acord cu oferirea indemnizaŃiei pentru cele arătate mai sus?
Sunt de accord următorii consilieri locali: Kacso Vilmos, Nagy Imre, Simonfi Laszlo,
Imreh Attila, Keresztesi Erno Barna, Matyas Janos, Toth Sandor, Barabas Lorant.
Csiki Sandor: Noi ca partid mic rămânem la sprijinirea copiilor, UDMR este partid
mare are posibilitate să facă astfel de donaŃii.

18. Informarea consiliului local despre plecarea dlui primarului în concediu de
odihnă.
Jurista: În conformitate cu legislaŃia în vigoare primarul oraşului Miercurea Nirajului
vă aduce la cunoştinŃă faptul că în luna septembrie va efectua concediul de odihnă.
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19. Diverse.
Biro Jozsef Attila: Sunt curios de statutul dlui Mathe Karoly în cadrul Primăriei. Sunt
nereguli cu transportarea deşeurilor în Sântandrei, când se vor curăŃa şanŃurile? Dl. Mathe să
nu folosească maşina Primăriei în scopuri personale.
Viceprimar: Au fost reclamaŃii în legătură cu netransportarea deşeurilor, am luat
legătura cu dl. Varga Tibor de la salubriserv, dar sunt probleme şi cu oamenii pentru că dau
băutură la muncitori. O să trimit pe dl. Batizan la curaŃarea şanŃului.
Nagy Keresztesi Jeno: Sunt probleme cu iluminatul public din Dumitreşti, ar trebui
sensor.
Csiki Sandor: Să fie invitat managerul de la AsociaŃia Microregională la şedinŃa de
consiliu. Primarul din Simontornya ne salută pe toŃi.
Preşedinte: Acum s-a început activitatea la AsociaŃia Microregională, managerul este
Antal Zoltan, iar asistentul manager Barabas Eva.
Nagy Imre: Ar fi bine să cunoaştem atribuŃiile fiecăruia dintre angajaŃi.
Butiurca Peter Pal: Ar fi bine să ajungem la compromisuri şi să avem aceleaşi drepturi
şi obligaŃii.
Berecki Victor: Sunt multe probleme în jurul cartierului „Szesztelep”, mirosul de la
gunoi este îngrozitor. Ar trebui asigurat în centrul oraşului loc de aterizare pentru elicopterul
Smurd. Trebuie depuse cereri pentru locuinŃele ANL?
Nagy Keresztesi Jeno: Care este situaŃia cu sprijinul financiar acordat pentru
terenuri? Cine a primit acest sprijin pentru păşunile comunale? Ce se va face cu aceşti bani?
Să fie stabilit tratament egal atât pentru crescătorii de ovine, cât şi pentru crescătorii de
bovine.
Bereczki Victor: Solicit comisiei de specialitate să prezinte o informare despre zilele
oraşului Miercurea Nirajului.
Keresztesi Erno Barna: Lipseşte capacul de canal în str. Nirajului spre str. LibertăŃii.
Ar trebui făcut adresă către Consiliul JudeŃean Mureş pentru refacerea podului de sub DJ 135
între satul Tâmpa şi oraşul Miercurea Nirajului. Ar trebui afişatz planul după reŃeaua de
canalizare.
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Matyas Janos: Când o să fie dat în folosinŃă casa mortuală? Nu s-ar putea până la adat
de 01.11.2008?
Viceprimar: Ar trebui un agregat la casa mortuală şi autorizaŃie. Prezintă cheltuielile
efectuate cu ocazia zilelor oraşului Miercurea Nirajului
Simonfi Laszlo: Eu aşa cred că ar fi suficient şi un sistem de climatizare cu capacitate
mare la casa mortuală.
Barabas Lorant: Anul viitor vom avea mai mult timp pentru organizarea zilelor
oraşului Miercurea Nirajului şi ar fi bine ca fiecare dintre noi să participe la aceste activităŃi
organizatorice.
Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de viceprimar şi jurista.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa ordinară din 27
august 2008.

Preşedinte de şedinŃă
Barabás Loránt
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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