
1

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCESPROCESPROCESPROCES VERBALVERBALVERBALVERBAL

Încheiat azi, 27 decembrie 2012, în şedinţa de lucru ordinară a consiliului local.

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator

şi Dispoziţia Primarului nr. 484 din 21 decembrie 2012.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Se face prezenţa.

Sunt prezenţi 13 consilieri locali.

Lipsesc motivat consilierii locali: Papp Robert şi Nagy Imre, care a anunţat că va

întârzia din cauze obiective.

La şedinţă participă secretarul oraşului, consilierul primarului dl. Dászkel László.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Dr. Tőkés Endre.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Materialul de şedinţă v-a fost comunicat cu 5 zile înainte, împreună cu

procesul verbal al şedinţei anterioare. Dacă sunteţi de acord cu procesul verbal?

Da:Da:Da:Da: 13131313

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă prezint ordinea de zi a şedinţei de azi:

1. Proiect de hotărâre Privind aprobarea folosirii fondului de rulment în sumă de

100.000 lei; pentru acoperirea golurilor de casă ale secţiei de funcţionare al bugetului local de

venituri şi cheltuieli;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de lucru al

primarului oraşului Miercurea Nirajului;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentu

imobilul situat în str. Pompierilor nr. 27;
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4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de furnizare de servicii cu

Caritas Alba Iulia-Îngrijire la Domiciliu;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu altă destinatie decăt

cea de locuintă, situate în str. Pompierilor nr. 28;

6. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea cuantumului ajutorului acordat din

fondurile alocate pentru plata ajutorului social, la finanţarea cheltuielilor de înmormântare,

persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune sau de lucrări de interes

local, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001;

8. Proiect de hotărâre privind completarea Cap VIII – taxe speciale, din anexa 1 din

H.C.L. nr. 35 din 28 noiembrie 2012, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul

2013;

9. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 72 din 30 noiembrie 2005, prin care

s-a aprobat în principiu participarea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului la

constituirea Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 11

ianuarie 2005 prin care s-a însuşit actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei Judeţene de Turism

Mureş;

10. Proiect de hotărâre privind privind revocarea H.C.L. nr. din 30 noiembrie 2005,

privind aderarea oraşului Miercurea Nirajului la Asociaţia Oraşelor din România;

11. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 67 din 28 noiembrie 2007, privind

participarea oraşului Miercurea Nirajului ca membru fondator la constituirea Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitare ,,AQUA INVEST MUREŞ”;

12. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 20 din 15 mai 2008, privind

participarea Consiliului Local al Oraşului Miercurea Nirajului la constituirea ,,Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară ACOLECT MUREŞ”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeţei de 522 mp din C.F. nr.

228 Miercurea Nirajului, la suprafaţa măsurată de 268 mp.

14. Diverse

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi sau dacă mai aveţi de completat?

Da:Da:Da:Da: 13131313

Nu:-Nu:-Nu:-Nu:-
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1.1.1.1. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere PrivindPrivindPrivindPrivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea folosiriifolosiriifolosiriifolosirii fonduluifonduluifonduluifondului dededede rulmentrulmentrulmentrulment îîîînnnn sumsumsumsumăăăă dededede

100.000100.000100.000100.000 lei;lei;lei;lei; pentrupentrupentrupentru acoperireaacoperireaacoperireaacoperirea golurilorgolurilorgolurilorgolurilor dededede cascascascasăăăă alealealeale secsecsecsecţţţţieiieiieiiei dededede funcfuncfuncfuncţţţţionareionareionareionare alalalal bugetuluibugetuluibugetuluibugetului locallocallocallocal

dededede veniturivenituriveniturivenituri şşşşiiii cheltuieli;cheltuieli;cheltuieli;cheltuieli;

ComisiaComisiaComisiaComisia dededede buget-finanbuget-finanbuget-finanbuget-finanţţţţe:e:e:e: S-a discutet în comisie şi suntem de acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 13131313

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

2.2.2.2. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind modificareamodificareamodificareamodificarea statuluistatuluistatuluistatului dededede funcfuncfuncfuncţţţţiiiiiiii alalalal aparatuluiaparatuluiaparatuluiaparatului dededede lucrulucrulucrulucru alalalal

primaruluiprimaruluiprimaruluiprimarului oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului;Nirajului;Nirajului;Nirajului;

Primar:Primar:Primar:Primar: Propun transformarea Compartimentului de secretariat şi arhivă în

Compartiment de proiecte cu finanţare internaţională şi transformarea postului unic

contractual de referent, în funcţia contractuală de inspector de specialitate debutant, cu

încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru instituţia publică şi în fondurile

bugetare anuale alocate. Se vede clar că gradul de absorbţie a finanţărilor internaţionale este

foarte slabă, doresc acest post, pentru a se putea accesa cât mai multe fonduri europene,

pentru a suplini în acest mod insuficienţa resurselor financiare interne.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Suntem de acord cu propunerea dlui Primar.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 13131313

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte: A sosit dl. consilier Nagy Imre, vă rog să se consemneze în procesul

verbal de şedinţă.

Secretar:Secretar:Secretar:Secretar: Am consemnat.

3.3.3.3. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea prelungiriiprelungiriiprelungiriiprelungirii contractuluicontractuluicontractuluicontractului dededede îîîînchirierenchirierenchirierenchiriere pentupentupentupentu

imobilulimobilulimobilulimobilul situatsituatsituatsituat îîîînnnn str.str.str.str. PompierilorPompierilorPompierilorPompierilor nr.nr.nr.nr. 27;27;27;27;

Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar: În comisie am propus menţinerea preţului iniţial, prelungirea cu un an, cu

posibilitatea rezilierii cu un preaviz de 30 de zile din partea consiliului local.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: De acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:
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Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

4.4.4.4. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind prelungireaprelungireaprelungireaprelungirea contractuluicontractuluicontractuluicontractului dededede furnizarefurnizarefurnizarefurnizare dededede serviciiserviciiserviciiservicii cucucucu

CaritasCaritasCaritasCaritas AlbaAlbaAlbaAlba Iulia-Iulia-Iulia-Iulia-ÎÎÎÎngrijirengrijirengrijirengrijire lalalala Domiciliu;Domiciliu;Domiciliu;Domiciliu;

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: S-a discutat şşşşiiii suntem de acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

5.5.5.5. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind stabilireastabilireastabilireastabilirea chiriilorchiriilorchiriilorchiriilor pentrupentrupentrupentru spaspaspaspaţţţţiileiileiileiile cucucucu altaltaltaltăăăă destinadestinadestinadestinaţţţţie,ie,ie,ie, decdecdecdecăăăătttt

ceaceaceacea dededede locuintlocuintlocuintlocuintăăăă,,,, situatesituatesituatesituate îîîînnnn str.str.str.str. PompierilorPompierilorPompierilorPompierilor nr.nr.nr.nr. 28;28;28;28;

Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar: Este vorba despre imobilele, cu destinaţie de ateliere din fosta

Coopereativă Nirajul, pe care l-am cumpărat în acest an. Am moştenit şi vreo 5 chiriaşi, cu

contractele de închirieire încheiate cu fosta cooperativă. Noi după ce am intrart în posesia

imblelor, am încheiat acte adiţionale cu aceste firme. Din păcate avem restanţieri. Pănă în

prezent am identificat cca 1200 mp suprafaţă utilă. Am discutat în comisii preţurile pe mp.

Propunem 3 categorii. Sub 500 mp şi peste 500 mp, precum şi pentru şoproane şi locuri de

parcare.

BarabBarabBarabBarabáááássss LLLLóóóórrrráááántntntnt: Suprafeţele sunt reale?

ViceprimarViceprimarViceprimarViceprimar: Da, sunt reale.

NagyNagyNagyNagy Imre:Imre:Imre:Imre: Calitatea este aceaşi.

Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar: Sunt diferenţe nesemnificatve. Mai sunt şi alte suprafeţe de închiriat şi sunt

şi firme care se interesează. În legătură cu partea în care va funcţiona SMURD am progresat la

reparaţii, în curând vom putea porni serviciul.

NagyNagyNagyNagy KeresztesiKeresztesiKeresztesiKeresztesi JenJenJenJenőőőő:::: Propun ca cei care crează locuri noi de muncă, să nu plătească

chirie.

Secretar:Secretar:Secretar:Secretar: Facilităţile pentru investitori se pot acorda numai cu anumite condiţii,

prevăzute de Codul Fiscal.

BiroBiroBiroBiro JozsefJozsefJozsefJozsef Attila:Attila:Attila:Attila: Să se perceapă taxă de parcare în zilele de miercuri.

NagyNagyNagyNagy ImreImreImreImre: Problema consumului. Cine plăteşte consumul de energie?

ViceprimarViceprimarViceprimarViceprimar: Avem restanţieri şi la plata consumului. Nu sunt montate contoare separate.

Până acum am rezlvat cât decât.
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NagyNagyNagyNagy Imre:Imre:Imre:Imre: Pe numele cui este contorul mare?

Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar: Am depus cerere la Electrica pentru a se transcrie pe numele nostru.

NagyNagyNagyNagy Imre:Imre:Imre:Imre: Propun montarea unor contoare passante pentru fiecare chiriaş, să fie

prevăzute în contractele de închiriere.

MMMMáááátytytytyáááássss JJJJáááánosnosnosnos: Nu permite Electrica , decât contoare complementare.

Dr.Dr.Dr.Dr. TTTTőőőőkkkkééééssss Endre:Endre:Endre:Endre: Să se prevadă în contract, în mod obligatoriu.

Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Deci varianta finală ar suna astfel:

Suprafeţe de peste 500 mp: - 0,80 Euro/ lună/mp.

Suprafeţe de sub 500 mp: - 1,20 Euro/lună/mp.

Locuri libere pentru parcarea autovechiculelor, depozitarea diferitelor materiale,

şoproane acoperite: 0,50 Euro/lună/mp.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Suntem de acord cu această propunere.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

6.6.6.6. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind privindprivindprivindprivind stabilireastabilireastabilireastabilirea cuantumuluicuantumuluicuantumuluicuantumului ajutoruluiajutoruluiajutoruluiajutorului acordatacordatacordatacordat dindindindin

fondurilefondurilefondurilefondurile alocatealocatealocatealocate pentrupentrupentrupentru plataplataplataplata ajutoruluiajutoruluiajutoruluiajutorului social,social,social,social, lalalala finanfinanfinanfinanţţţţareaareaareaarea cheltuielilorcheltuielilorcheltuielilorcheltuielilor dededede îîîînmormnmormnmormnmormâââântare,ntare,ntare,ntare,

persoanelorpersoanelorpersoanelorpersoanelor dindindindin familiilefamiliilefamiliilefamiliile beneficiarebeneficiarebeneficiarebeneficiare dededede ajutorajutorajutorajutor social;social;social;social;

Primar:Primar:Primar:Primar: Nu propun majorarea.

Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar: Proun 500 de lei.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Se propune 500 de lei.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot suma de 500 de lei.

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

7.7.7.7. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea PlanuluiPlanuluiPlanuluiPlanului dededede acacacacţţţţiuneiuneiuneiune sausausausau dededede lucrlucrlucrlucrăăăăriririri dededede interesinteresinteresinteres

local,local,local,local, pentrupentrupentrupentru repartizarearepartizarearepartizarearepartizarea orelororelororelororelor dededede muncmuncmuncmuncăăăă beneficiarilorbeneficiarilorbeneficiarilorbeneficiarilor LegiiLegiiLegiiLegii 416/2001;416/2001;416/2001;416/2001;

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: De acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----
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8.8.8.8. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind completareacompletareacompletareacompletarea CapCapCapCap VIIIVIIIVIIIVIII –––– taxetaxetaxetaxe speciale,speciale,speciale,speciale, dindindindin anexaanexaanexaanexa 1111 dindindindin

H.C.L.H.C.L.H.C.L.H.C.L. nr.nr.nr.nr. 35353535 dindindindin 28282828 noiembrienoiembrienoiembrienoiembrie 2012,2012,2012,2012, privindprivindprivindprivind stabilireastabilireastabilireastabilirea impozitelorimpozitelorimpozitelorimpozitelor şşşşiiii taxelortaxelortaxelortaxelor localelocalelocalelocale pentrupentrupentrupentru

anulanulanulanul 2013;2013;2013;2013;

Primar:Primar:Primar:Primar: În şedinţa din noiembrie am amânat acest punct. Atunci am propus ca până la

şedinţa din decembrie vom putea stabili nişte sume la taxa de salubritate. Din păcate nu am

reuşit să mă ocup de această problemă, mai am de clarificat la colectarea selectivă, deci

propun să se amâne acest punct pentru şedinţa viitoare. În schimb propun ca taxa de închiriere

pentru sala mică de sport să fie de 20 lei/oră, în loc de 25 de lei, cât s-a stabilit în noiembrie.

De asemenea dl. secretar mi-a atras atenţia că am omis la Cap. II din anexa 1 –

Vechicule înregistrate - stabilirea taxei de înregistrare între cele două limite prevăzute de lege.

La acest pct. propun limitele minime.

Nu propun majorări de impozite. De la anul se vor împlini cei trei ani prevăzuţi de lege,

atunci se vor calcula în od obligatorie. Noi nu am dori, dar aşa este legea.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot cele propuse de dl primar.

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

9.9.9.9. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind revocarearevocarearevocarearevocarea H.C.L.H.C.L.H.C.L.H.C.L. nr.nr.nr.nr. 72727272 dindindindin 30303030 noiembrienoiembrienoiembrienoiembrie 2005,2005,2005,2005, prinprinprinprin carecarecarecare

s-as-as-as-a aprobataprobataprobataprobat îîîînnnn principiuprincipiuprincipiuprincipiu participareaparticipareaparticipareaparticiparea consiliuluiconsiliuluiconsiliuluiconsiliului locallocallocallocal alalalal oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului lalalala

constituireaconstituireaconstituireaconstituirea AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţieiieiieiiei JudeJudeJudeJudeţţţţeneeneeneene dededede TurismTurismTurismTurism MureMureMureMureşşşş şşşşiiii aaaa HotHotHotHotăăăărrrrââââriiriiriirii ConsiliuluiConsiliuluiConsiliuluiConsiliului LocalLocalLocalLocal nr.nr.nr.nr. 2222 dindindindin

11111111 ianuarieianuarieianuarieianuarie 2005200520052005 prinprinprinprin carecarecarecare s-as-as-as-a îîîînsunsunsunsuşşşşitititit actulactulactulactul constitutivconstitutivconstitutivconstitutiv şşşşiiii StatutulStatutulStatutulStatutul AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţieiieiieiiei JudeJudeJudeJudeţţţţeneeneeneene dededede

TurismTurismTurismTurism MureMureMureMureşşşş;;;;

Primar:Primar:Primar:Primar: Nu am avut nici până acum nimic de câştigat, nu vom avea nici pe viitor. Numai

că am cotizat şi atât. Propun revocarea hotărârilor şi retragerea din această asociaţie.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Suntem de acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

10.10.10.10. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind privindprivindprivindprivind revocarearevocarearevocarearevocarea H.C.L.H.C.L.H.C.L.H.C.L. nr.nr.nr.nr. dindindindin 30303030 noiembrienoiembrienoiembrienoiembrie 2005,2005,2005,2005,

privindprivindprivindprivind aderareaaderareaaderareaaderarea oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului lalalala AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţiaiaiaia OraOraOraOraşşşşelorelorelorelor dindindindin RomRomRomRomâââânia;nia;nia;nia;

Primar:Primar:Primar:Primar: Argumentul aste acelaşi ca la proiectul de hotărâre precedent.
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Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Suntem de acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

11.11.11.11. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind revocarearevocarearevocarearevocarea H.C.L.H.C.L.H.C.L.H.C.L. nr.nr.nr.nr. 67676767 dindindindin 28282828 noiembrienoiembrienoiembrienoiembrie 2007,2007,2007,2007, privindprivindprivindprivind

participareaparticipareaparticipareaparticiparea oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului cacacaca membrumembrumembrumembru fondatorfondatorfondatorfondator lalalala constituireaconstituireaconstituireaconstituirea AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţieiieiieiiei dededede

DezvoltareDezvoltareDezvoltareDezvoltare IntercomunitareIntercomunitareIntercomunitareIntercomunitare ,,AQUA,,AQUA,,AQUA,,AQUA INVESTINVESTINVESTINVESTMUREMUREMUREMUREŞ”Ş”Ş”Ş”;;;;

Proiectul de hotărâre este prezentat de către dl. primar. În septembrie am adoptat

hotărârea nr. 23/2002, prin care am înfiinţat serviciul local de gospodărire comunală de apă şi

canalizare..

Conform acestei hotărâri exploatarea şi funcţionarea sistemului de apă şi canalizare din

Miercurea Nirajului va fi asigurat de un operator, selectat conform procedurilor stabilite de

lege.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Suntem de acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

12.12.12.12. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind revocarearevocarearevocarearevocarea H.C.L.H.C.L.H.C.L.H.C.L. nr.nr.nr.nr. 20202020 dindindindin 15151515 maimaimaimai 2008,2008,2008,2008, privindprivindprivindprivind

participareaparticipareaparticipareaparticiparea ConsiliuluiConsiliuluiConsiliuluiConsiliului LocalLocalLocalLocal alalalal OraOraOraOraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului lalalala constituireaconstituireaconstituireaconstituirea ,,Asocia,,Asocia,,Asocia,,Asociaţţţţieiieiieiiei dededede

DezvoltareDezvoltareDezvoltareDezvoltare IntercomunitarIntercomunitarIntercomunitarIntercomunitarăăăă ACOLECTACOLECTACOLECTACOLECTMUREMUREMUREMUREŞŞŞŞ””””;;;;

Primar:Primar:Primar:Primar: Aceleaşi argumente ca le cele precedente.

DDDDáááászkelszkelszkelszkel LLLLáááászlszlszlszlóóóó:::: Înfiinţarea acestei asociaţii a fost oportună la vremea respectivă, pentru

a se susţine proiecte europene.

BarabBarabBarabBarabáááássss LLLLóóóórrrráááánt:nt:nt:nt: Până acum, în cei patru ani, nu am avut nici un folos. Doar am cotizat.

Când va funcţiona, vom mai studia dacă merită sau nu să ne aderăm.

OltyOltyOltyOltyáááánnnn CsabaCsabaCsabaCsaba Attila:Attila:Attila:Attila: Dacă am avut contract sau alte obligaţii, să nu avem de pierdut.

Primar:Primar:Primar:Primar: Nu am avut. De ex. sistemul de apă ce se va da în folosinţă la anul, a fost

construit prin forţe proprii, prin fonduri de la C.N.I. ADI Aqua Invest a făcut propriul proiect

peste proiectul nostru. De ce să fie ei beneficiarii proiectului şi investiţiei nostre? Vor să preia

investiţia noastră, numai după ce va fi dată în funcţiune. Nu este echitabil. Oricum nu ştiu dacă
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debitul Nirajului va suporta ambele sisteme. Mai sunt şi alte consilii locale care au ieşit, fără

nici o consecinţă juridică sau materială. Aşa cum se aderă se poate şi ieşi. Aşa este şi cu ADI

Ecolect, este foarte simplu după mine.

Sunt care au ieşit, s-au apucat deja la extinderi şi la modernizări. Noi trebuie să alegem

un operator care va finanţa şi racordurile şi extinderile ulterioare.

NagyNagyNagyNagy Imre:Imre:Imre:Imre: Este un operator unic care va licita colectarea deşeurilor. Sunt şi alţi

prestatori de servicii, de ce să nu încheiem contracte în condiţii avantajoase, după negocieri.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Suntem de acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

13.13.13.13. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea modificmodificmodificmodificăăăăriiriiriirii suprafesuprafesuprafesuprafeţţţţeieieiei dededede 522522522522 mpmpmpmp dindindindin C.F.C.F.C.F.C.F. nr.nr.nr.nr.

228228228228 MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului,Nirajului,Nirajului,Nirajului, lalalala suprafasuprafasuprafasuprafaţţţţaaaa mmmmăăăăsuratsuratsuratsuratăăăă dededede 268268268268 mp.mp.mp.mp.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Suntem de acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Supun la vot:

Da:Da:Da:Da: 14141414

Nu:Nu:Nu:Nu: ----

14.14.14.14. Diverse:Diverse:Diverse:Diverse:

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Să vă iau la rând!

MateiMateiMateiMatei Petru:Petru:Petru:Petru: Probleme maidanezilor din Moşuni, săptămâna trecută l-au muşcat pe

Moroşan Anica.

BiroBiroBiroBiro JozsefJozsefJozsefJozsef Attila:Attila:Attila:Attila: Cele din luna trecută.

OltyanOltyanOltyanOltyan CsabaCsabaCsabaCsaba Attila:Attila:Attila:Attila: Vă doresc în noul an şedinţe tot atât de liniştite şi de calitate, aşa

cum l-am avut anul acesta, după constituirea noului consliu local. Toate cele bune şi la mulţi

ani.

BartokBartokBartokBartok Iosif:Iosif:Iosif:Iosif: În noul an să nu uitaţi de problemele de la ANL-uri, să ne ajutaţi la

identificarea câinilor nevacinate. Vă urez un an nou fericit. Poate că în dezbateri avem păreri

diferite, orice s-ar discuta este în intresul nostru comun, dar să nu uitaţi că în ciuda diferenţelor

de păreri, afară suntem cu toţii prieteni.

Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:Viceprimar:De ANL-uri ne-am acupat şi ne vom ocupa şi în continuare.
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Primar:Primar:Primar:Primar: Vă mulţumesc pentru colaborare, inclusiv celor din opoziţie. Pentru anul nou vă

doresc multă sănătate, iubire şi credinţă.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat închid şedinţa de azi.

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte dededede şşşşedinedinedinedinţăţăţăţă

Dr.Dr.Dr.Dr. TTTTőőőőkkkkééééssss EndreEndreEndreEndre AvizatAvizatAvizatAvizat ---- SecretarSecretarSecretarSecretar

NagyNagyNagyNagy ZsigmondZsigmondZsigmondZsigmond


	PROCESVERBAL

