ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 25 ianuarie 2008, în şedinŃa de lucru extraordinară a consiliului local.
Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator
şi DispoziŃia Primarului nr. 24 din 23.01.2008.
Sunt prezenŃi 15 consilieri.
La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul juridic.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Molnár Sándor.
Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 25 ianuarie 2008.
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
proiectului nr. 1/2008 „CALE VERDE LA UN ORAŞ MAI FRUMOS” elaborat de Primăria
oraşului Miercurea Nirajului - pentru reabilitarea parcului central din oraşul Miercurea
Nirajului.

Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi.
Da: 15
Nu: -

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
proiectului nr. 1/2008 „CALE VERDE LA UN ORAŞ MAI FRUMOS” elaborat de Primăria
oraşului Miercurea Nirajului - pentru reabilitarea parcului central din oraşul Miercurea
Nirajului.
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Primar: prezintă proiectul de hotărâre arătând că prin această hotărârede consiliu ar
trebui să se aprobe elaborarea şi depunerea spre finanŃare a proiectului „Cale verde la un oraş
mai frumos” în cadrul Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea
de spaŃii verzi în localităŃi, respectiv contractarea finanŃării proiectului în cazul obŃinerii
finanŃării din partea Ministeriului Mediului şi Dezvoltării Durabile.
Amplasamentul pentru realizarea proiectului ar fi parcul din centrul oraşului, aflat în
patrimoniul public al oraşului Miercurea Nirajului, având o suprafaŃă de 10.000 mp şi având
vecinătăŃile: DJ 135, str. Teilor, str. Trandafirilor, str. Nirajului.
Totodată trebuie aprobat studiul de fezabilitate al proiectului „Cale verde la un oraş
mai frumos” şi indicatorii tehnico – economici ai proiectului după cum urmează:
-

total valoare proiect: 1.065.419 lei din care: C+M 931.354 lei

-

capacităŃi fizice: 10.000 mp

Cheltuielile de întreŃinere şi exploatare pentru acesta ar fi suportate din veniturile
proprii ale bugetului local.
Dl. Viceprimar ar fi desemnat ca responsabil de proiect şi împuternicit pentru semnarea
contractului, iar eu în calitate de primar aş reprezenta oraşul în relaŃia cu AdministraŃia
Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului.
Preşedinte: Rog să voteze proiectul de hotărâre.
Da: 15
Nu: -

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar,
secretar şi jurista.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa extraordinară din
25 ianuarie 2008.

Preşedinte de şedinŃă
Molnár Sándor

Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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