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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 13 octombrie 2010, 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. 438 din 12 octombrie 2010.      

Sunt prezenŃi 10 consilieri.  

Lipsesc consilierii locali:  Berecki Victor, Csiki Sándor, Kacso Vilmos, Nagy Imre, 

Simonfi Laszlo. 

La şedinŃă participă primarul, secretarul, viceprimarul,  consilierul juridic,  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Keresztesi Erno Barna. 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din  13 octombrie 2010. 

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

Miercurea Nirajului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, necesităŃii şi oportunităŃii 

investiŃiei ”Extindere reŃea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul 

Mureş”, precum şi elaborarea documentaŃiei pentru depunerea cererii de finanŃare. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului 

“Extindere reŃea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”. 

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

Da: 10 

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

Miercurea Nirajului. 

Contabil: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că suma de 438.000 lei s-a repartizat 

pe baza H.G. 977/2010, privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanŃarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 

sportive din spaŃiul rural pe anul 2010, instituit prin OrdonanŃa Guvernului nr. 7/2006 privind 

instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaŃiul rural, 

pentru finanŃarea lucrării de „Reconstruirea podurilor şi podeŃelor de acces în satele 

aparŃinătoare oraşului Miercurea Nirajului;  

Ar trebui alocat suma de 15.000 lei pentru finanŃarea Studiului de fezabilitate pentru 

lucrarea „Reabilitarea străzilor din oraşul Miercurea Nirajului şi suma de 50.000 lei pentru 

finanŃarea unor lucrări la investiŃia „Casa mortuară din oraşul Miercurea Nirajului”. 

Primar: prezintă necesitatea investiŃiei la străzile oraşului şi pentru amenajarea casei 

mortuare, a cimitirului public 

Barabas Lorant: S-ar putea face amenajarea cimitirului până în ziua morŃilor? 

Primar: Da, vom face tot ce se poate. 

Bíró József Attila: Sunt posibilităŃi ca să obŃinem bani prin proiecte pentru reabilitarea 

străzilor? 

Primar: Deocamdată nu sunt posibilităŃi, dar pe viitor vor exista cu siguranŃă şi ca să 

fim printre primii trebuie să pregătim studii de fezabilitate din timp. 

Butyurka Péter Pál: Mă bucur că se face apropiere faŃă de culte, dar am dori o 

imagine clară despre cheltuirea banilor. 

Primar: Trebuie să se facă amenajări şi la casa mortuară, trebuie să găsim soluŃii că 

este curent foarte mare. 

Bartók Iosif: Am vorbit şi despre bordurile salvate, au fost cca 900 de borduri din care 

s-au folosit numai câteva bucăŃi, Ńevile de gaz care au fost demontate la lucrările de instalare a 

gazului nu s-ar putea monta la scările spre casa mortuară? 

Viceprimar: łevile au fost refolosite la scara spre cimitir. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 
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Da: 9 

Nu: 1 (Butyurka Péter Pál) 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, necesităŃii şi oportunităŃii 

investiŃiei ”Extindere reŃea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul 

Mureş”, precum şi elaborarea documentaŃiei pentru depunerea cererii de finanŃare. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. Cu acest proiect vom putea extinde reŃeaua 

de canalizare şi în Sântana şi într-o parte din satul Dumitreşti, extinderea ar fi de cca. 3,5 km. 

Deasemnea cu acest proiect o să putem face şi racordurile la reŃeaua de canalizare. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 10 

Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului 

“Extindere reŃea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”. 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că valoarea totală a proiectului 

este de 5.935.651 lei, din care: valoarea neeligibilă a proiectului: 466.686 lei + TVA, iar 

valoarea eligibilă a proiectului:   4.320.130 lei + TVA  

ContribuŃia proprie în proiect este de:  1.917.932  RON, din care: ContribuŃia la 

cheltuieli eligibile (25%): 1.080.033 lei + TVA, ContribuŃia la cheltuieli neeligibile:  466.686 lei 

+ TVA 

Primar: prezintă oportunitatea proiectului de “Extindere reŃea de canalizare şi 

racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”. 

Nagy Keresztesi Jenı: Aşa ştiu că avem o persoană care are atribuŃia să ne scrie 

proiecte, mai lucrează pentru noi? Mai demult am discutat şi despre efectuarea unui studiu de 

fezabilitate pentru racorduri la canalizare, am votat şi bani în acest sens, s-a făcut aceea 

lucrare sau facem acum unul nou? 

Viceprimar: S-a folosit aceea lucrare la întocmirea noului Studiu de fezabilitate. 

Imreh Attila: Nu s-ar putea cuprinde în canalizare şi apele pluviale? 
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Primar: Nu se poate. 

   Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

  Da: 10 

  Nu: -  

 

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

secretar şi jurista Primăriei. 

 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa extraordinară 

din 13 octombrie 2010. 

 

 

Preşedinte de şedinŃă 

Keresztesi Erno Barna   

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 

 


