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PROCES VERBAL

Încheiat azi, 06 octombrie 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. 367  din 03 octombrie2008.

Sunt prezenţi 12 consilieri.

Lipsesc motivat: consilierii locali: Nagy Imre, Berecki Victor, Nagy Keresztesi Jeno, 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul, consilierul juridic.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Bartok Iosif.

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi.

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  lucrărilor  suplimentare,  neprevăzute  şi  

raportul de negociere la proiectul Sapard „Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea 

Nirajului”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificarea prin licitaţie publică a cantităţii  

de 413 mc de masă lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea  

Nirajului.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al asistenţilor  

persoanelor cu handicap.

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  lucrărilor  suplimentare,  neprevăzute  şi  

raportul de negociere la proiectul Sapard „Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea 

Nirajului”.

Primar: A fost necesară convocarea consiliului local în şedinţă extraordinară deoarece  

Agenţia Sapard solicită hotărâre în vederea achiziţionării lucrărilor în limita celor 5  % din 

capitolul cheltuieli neprevăzute la proiectul Sapard  „Modernizarea drumurilor forestiere din  

Miercurea Nirajului”.  Ne trebuie hotărârea până la data de 8 octombrie.

Prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 12

Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificarea prin licitaţie publică a cantităţii  

de 413 mc de masă lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea  

Nirajului.

Jurista:  Prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba de vânzarea cantităţii  de 413 mc 

lemn pe picior, ar trebui stabilit preţul de pornire a licitaţiei, preţul propus de către Ocolul  

Silvic  este de 39 lei/mc.

Barabas Lorant: Aşa consider că acest preţ este prea mic, să întrebăm pe persoane,  

care cunosc preţurile.

 Din discuţiile purtate reiese faptul că dacă am stabili preţul de pornire a licitaţiei la  

suma de 65 lei/mc, ar fi un preţ convenabil atât pentru noi cât şi pentru cumpărător.

Preşedinte:  Rog  să  votaţi  proiectul  de  hotărâre,  cu  propunerile  de  modificare.  În  

comisia  de  licitaţie  ar  fi  membri  din  partea  consiliului  local  viceprimarul  Toth  Sandor,  

consilierii locali Simonfi Laszlo, Imreh Attila.

Da: 12

Nu: -
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al asistenţilor  

persoanelor cu handicap.

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.

Da: 12

Nu: -

Jurista: Prezintă notele de constatare întocmite de expertul atestat MLPAT, Pop Ioan,  

despre  posibilităţile  de  reabilitare  ale  clădirii  din  str.  Teilor  nr.  54,  având  destinaţia  de  

cabinete medicale. În urma expertizei efectuate s-a constatat faptul că, clădirea de la stradă 

etajată se poate reabilita, iar pentru clădirile situate perpendicular pe axul străzii se propune  

demolarea şi înlocuirea cu o clădire nouă.

Tokes Endre: Este  o  propunere  bună,  deoarece imobilul,  care  există  momentan nu  

corespunde cerinţelor.

 Secretar:  Dacă sunteţi de acord vom solicita efectuarea Studiului de Fezabilitate în  

temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 27.08.2008, în sensul celor constatate de către  

expert.

Primar: Aş dori să aduc la cunoştinţa consiliului local faptul că imobilul situat în str.  

Teilor, lângă Căminul cultural, proprietatea lui Szasz Sandor este de vânzare, propunerea mea  

este să cumpărăm acest imobil, deoarece toate imobilele din jur sunt  proprietatea consiliului  

local.

Barabas Lorant: Am putea cumpăra imobilul şi să închiriem noi pentru magazin .

Csiki Sandor: Ar fi un noroc pentru noi.

Tokes Endre: Am putea folosi imobilul şi pentru casă de oaspeţi.

Preşedinte: Rog să votaţi sunteţi de acord în principiu cu cumpărarea imobilului, dl.  

Primar să discute cu proprietarul ?

Da: 12

Nu: -
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Simonfi  Laszlo:  La lucrările efectuate cu canalizarea oraşului  trebuie să fim foarte  

atenţi, deoarece cea mai mică greşeală face ca sistemul să nu funcţioneze.

Barabas Lorant: Romii căruţaşi cauzează pagube, recent a lovit unul dintre ei o maşină 

şi a plecat.

Primar: Şi maşina secretarului aşa a fost lovit.

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  

octombrie 2008.

Preşedinte de şedinţă

   Bartok Iosif

Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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