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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
  

Încheiat azi, 11 august 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. 347  din 09 august  2010.      

Sunt prezenŃi 8 consilieri. 

Lipseşte motivat:  Bereczki Viktor din cauza bolii, nemotivat: Mátyás János, Tıkés 

Endre, Kacsó Vilmos, Simonfi Lászlo. 

La şedinŃă participă , secretarul, viceprimarul,  consilierul juridic. 

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Imreh Attila. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi stabilirea funcŃiilor publice 

din aparatul de specialitate al primarului oraşului Miercurea Nirajului. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 51 din 2010. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea programului achiziŃiilor publice pe anul 2010 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru 

lucrările suplimentare la capitolul diverse şi neprevăzute din devizul general al investiŃiei 

,,StaŃie de epurare în Miercurea Nirajului şi satele componente”. 

 Secretar: Era necesar convocarea unei şedinŃe extraordinare, deoarece trebuie 

aprobată noua organigramă, avem avizul de la ANFP, şi termenele prevăzute de O.U.G nr. 

63/2010. Din fericire nu a fost nevoie de disponibilizarea vreunei persoane, din contră avem 

locuri vacante. 
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 Biro Jozsef Attila: Propun înscrierea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de 

hotărâre:  

Alocarea din bugetul local a unei sume de 5000 lei/lunar pentru medicii de familie care 

fac permanenŃa la Miercurea Nirajului; 

Proiect de hotărâre privind denumirea străzilor din oraşul Miercurea Nirajului; 

Proiect de hotărâre privind amplasarea bustului PrinŃului Csaba, pentru a fi prezentat 

publicului; 

Proiect de hotărâre privind declararea ca zonă protejată din pct. de vedere arhitectural 

a centrului oraşului Miercurea Nirajului. 

Darea de seamă cu privire la cheltuielile efectuate cu ocazia zilelor mocroregiuni 

Valea Nirajului. 

Csiki Sandor: Sunt incluse pe ordinea de zi numai acele hotărâri care convin 

primarului şi consilierilor majoritari. 

Viceprimar: Aceste puncte sunt urgente, deoarece privesc funcŃionarea oraşului. 

Secretar: Dacă nu este adoptată, se va funcŃiona în mod ilegal. 

Viceprimar: Va mai fi o sedinŃă luna asta. 

Nagy Jenı: Primarul emite dispoziŃia de convocare, dacă nu sunt cuprinse pe ordinea 

de zi nu le putem discuta. Suntem sătui de promisiuni. 

Preşedinte: Propun să se voteze ordinea de zi din convocator, urmând ca celălalte să 

fie discutate la viitoarea şedinŃă. 

Bartok Iosif: Este garanŃie că se vor discuta în şedinŃa viitoare? 

Viceprimar: Acesta este şedinŃă extraordinară, s-a convocat pentru că sunt proiete de 

hotărâri de discutat care nu suportă amânare. 

Preşedinte: Vă rog să se voteze ordinea de zi aşa cum a fost prezentată. 

Da: 5 

Nu: 4 

 Csiki Sándor: Grupul PCM nu mai are ce să caute la această şedinŃă.  

Secretar: Dl Csiki pe mine nu mă interesează politica, instituŃia trebuie să funcŃioneze, 

avem nevoie de această hotărâra privind aprobarea organigramei.  Vă rog foarte mult. 

Csiki Sandor:Nu ne interesează. Vom veni atunci când şi iniŃiativele noaste vor fi pe 

ordinea de zi. 
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Preşedinte: Propun o pauză de 10 minute, poate se va aduna cvorumul necesar pentru 

a se putea hotărâ. 

Preşedinte: Propun continuarea dezbaterilor, deoarece au sosit domnii consilieri Tıkés 

Endre, Kacsó Vilmos, Simonfi Lászlo. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi stabilirea funcŃiilor publice 

din aparatul de specialitate al primarului oraşului Miercurea Nirajului. 

Da: 8 

Nu: - 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 51 din 2010. 

Da: 8 

Nu: - 

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

Miercurea Nirajului. 

 Da: 8 

 Nu: - 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea programului achiziŃiilor publice pe anul 2010 

 Da: 8 

 Nu: - 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru 

lucrările suplimentare la capitolul diverse şi neprevăzute din devizul general al investiŃiei 

,,StaŃie de epurare în Miercurea Nirajului şi satele componente”. 

  Da: 8 

  Nu: - 

  Primar: AnunŃ consiliul local despre plecarea mea în concediu, începând cu data de 23 

august 2010. 

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

azi. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

     Imreh Attila    

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


