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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 

Încheiat azi, 10 noiembrie 2011, 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.  511/09 noiembrie 2011.      

Sunt prezenţi 13 consilieri.  

Lipsesc consilierii locali: *agy Imre. 

La şedinţă participă secretarul oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Tóth Sándor, viceprimarul oraşului.. 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 10 noiembrie 2011. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 30/24.09.2008 ; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea *irajului.

Preşedinte: Faţă de convocator propun încă un punct care nu suferă amânare. 

Modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 73/26.10.2011, prin care s-a stabilit preţul închirierii la 

suma de 500 lei, pentru 3 spaţii din imobilul situat în str. Sântandrei nr. 76, în vederea 

mutării sălilor de clasă din Şcoala şi Grădiniţa din Str. Sântandrei. Este nevoie de această 

modificare, deoarece proprietarii nu sunt de acord cu preţul de 500 de lei pe lună. Iniţial 
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au solictat o sumă destul de mare, dar am reuşit să negociem la 1000 lei pe lună. Sub 

această sumă nu sunt dispuţi să închirieze. *u avem alte variante, construcţiile sunt în 

curs de desfăşurare, copii nu pot să rămână fără săli de clasă. Eu cred că merită acest 

efort din partea noastră, la terminarera construcţiilor vom avea o şcoală foarte frumoasă. 

Rog să se voteze dacă sunteţi de acord cu includerea acestui punct pe ordinea de 

zi. 

Da: 13 

�u: -  

Bíró József Attila: Propun amânarea pct. 1 din ordinea de zi, deoarece am 

informaţii că procesul pentru care au primit citaţie cei 14 consilieri locali, din 25 

octombrie, s-ar fi amânat pentru 9 aprilie. Avem timp să ne pregătim apărarea. 

Imreh Attila: *u sunt de acord cu această propunere. 

Preşedinte: Vă rog să se voteze dacă sunteţi de acord cu propunerea dlui consilier 

Biro. 

Da: 13 

�u: 1 

Dl. Consilier local Imreh Attila solicită să fie nominalizat că nu a fost de acord. 

Preşedinte: Deci s-a amânat la o dată ulterioară discutarea pct. 1 de pe ordinea de 

zi  1. Preşedinte: Prezintă proiectul de hotărâre, privind rectificarea bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al oraşului Miercurea *irajului. 

Vă rog să se voteze. 

Da: 14 

�u: - 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 73/26.10.2011.  

 Iniţial au solictat o sumă de destul de mare. Proprietarii nu acceptă suma de 500 

de lei satbilită prin hotărârea nr. 73 din 26 octombrie. Am reuşit să negociem la 1000 lei 

pe lună. Sub această sumă nu sunt dispuţi să închirieze. *u avem alte variante, 

construcţiile la şcoală  sunt în curs de execuţie, copii nu pot să rămână fără săli de clasă.  
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   Eu cred că merită acest efort din partea noastră, la terminarera construcţiilor vom 

avea o şcoală foarte frumoasă. 

Preşedinte: Vă rog să se voteze dacă acceptaţi această sumă. 

Da: 13 

�u: - 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa 

extraordinară din 10 noiembrie  2011. 

 

Preşedinte de şedinţă 

   Tóth Sándor   

Avizat - Secretar 

         �agy Zsigmond 

 


