ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 12 decembrie 2012, 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. 456 din 11.12.2012.
Lipsesc consilierii locali:Bereczki Jenő.
Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Dr. Tőkés Endre.
1. Proiect de hotărâre privind vânzarea cantităţii de 390 mc masă lemnoasă, propriateta
oraşulu Miercurea Nirajului;
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
oraşului Miercurea Nirajului;
Primar: Am convocat această şedinţă, pentru că adoptarea acestor hotărâri nu suferă
amânare.
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Primar: După cum vedeţi Actul de punere îm posesie a fost întocmit la data de 4 decembrie
2012, iar cota este pentru 2012. Trebuie să se valorifice această cantitate, nu se poate transfera
cota pe 2013. Dacă se adoptă proiectul de hotărâre, aven timp să valorificăm şi să încasăm banii
în acest an.
Propun ca preţul de pornire să fie de 75 lei mc.
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Contabil şef: Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de dl primar. S-au repartizat nişte bani. Prin
Decizia nr. 506 din 07.11.2012 al directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
şi prin prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 133/2012, ne-au fost repartizate nişte sume.
Aceste sume trebuie cuprinse în bugetul local, pantru a se putea efectua plăţile pe urmă.
Pre
Preşşedinte: Cred că toată lumea a înţeles despre ce este vorba.
Se supune la vot: Da: 14
Nu: Pre
Preşşedinte
edinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa extraordinară din
data de 12 decembrie 2012.
Pre
ţă
Preşşedinte de şedin
edinţă
Dr. Tőkés Endre

Avizat – Secretar
Nagy Zsigmond

2

