
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL
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PROCES VERBAL

Încheiat azi, 06 februarie 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. 62 din 02 februarie 2012.

Sunt prezenţi 13  consilieri. 

Lipseşte motivat consilierul local:  Nagy Imre.

La şedinţă participă  viceprimarul, secretarul oraşului, consilierul contabil, jurnalistul  

Gligor Robert László.

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier  Tóth Sándor.

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 06 februarie 2012.

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

Nirajului şi a instituţiilor publice subordonate, pe anul 2012.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de  

dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2011.

Preşedinte:  Rog  includerea  pe  ordinea  de  zi  a  şedinţei  de  astăzi  a  unui  proiect  de  

hotărâre, care nu suferă amânare, privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de  

salubrizare al oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparţinătoare şi încheierea contractului  

cu S.C. SALUBRISERV S.A..
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Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord cu modificarea ordinii de zi a şedinţei  

Consiliului Local, în sensul arătat.

Da: 13

Nu: - 

Bíró József Attila:  Nu am văzut în buget contribuţia către Asociaţia  Microregională  

Valea Nirajului. 

Bíró  József  Attila: Contribuţia  de  30.000  de  lei  să  nu  se  aloce  până  ce  nu  se  

concretizează  punctul  de  vedere  al  Asociaţiei  Microregionale  Valea  Nirajului  în  privinţa  

autostrăzii.

Barabás Lóránt: Nu trebuie să fi curios în privinţa punctului de vedere al Asociaţiei  

Microregionale  Valea Nirajului,  care  după cunoştinţele    contează poziţia  fiecărui  consiliu  

local. Am auzit diferite ecouri de la consiliile locale.

Butyurka Péter Pál: Asociaţia Microregională Valea Nirajului este asociaţia consiliilor  

locale, să nu ne reprezinte în probleme pentru care există hotărâre de consiliu.

Mátyas János:  Au plecat diferite hârtii de la Primărie la alte Primării în legătură cu  

autostrada?

Csíki Sándor:  Cererea pensionarilor,  vor să aibă sediul în clădirea cumpărată de la  

Szasz, din Pţa Bocskai Istvan.

Kacsó Vilmos: Să înţeleg,  că dacă poziţia  Asociaţiei  Microregionale  va fi  împotriva  

autostrăzii  se  vor  aloca  banii  pentru  contribuţie,  iar  dacă  nu,  atunci  nu  vom contribui  la  

bugetul asociaţiei?

Bartók Iosif: Când s-a înfiinţat Asociaţia s-a votat cotizaţia după fiecare locuitor, dacă  

nu ne reprezintă în mod corespunzător ne putem retrage din asociaţie, dar eu personal  nu sunt  

adeptul şantajului.

Csizmadia Gyorgy: Este principala problemă a Asociaţiei Microregionale? Acolo sunt şi  

alte activităţi.

Csiki Sandor: Comisia să se întrunească şi să-şi aleagă un preşedinte şi un secretar. 
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Preşedinte: Rog să se voteze propunerea dlui Bíró József Attila de alocare a contribuţiei  

de 30.000 lei pentru Asociaţia Microregională Valea Nirajului în funcţie de poziţia manifestată  

de asociaţie în privinţa problemei legate de autostradă.

Da: 5

Nu: 8

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local oraşului Miercurea Nirajului  

şi a instituţiilor publice subordonate, pe anul 2012.

Contabil şef: Prezintă proiectul de hotărâre.

Bíró József Attila: Suma alocată pentru asfaltarea drumului este suficientă?

Viceprimar: Nu este suficientă, sperăm să mai intre şi alte sume.

Butyurka Péter Pál:  Era vorba că unele dintre sume se vor primi prin proiecte. Iar se 

împart banii?

Nagy Keresztesi Jenoő: Suma de 80.000 lei să fie împărţit pe bază de proiecte.

Bartok Iosif: Bugetul poate fi modificat pe parcurs.

Imreh Attila: Casa mortuară de la Sântana, se va face în acest an?

Viceprimar:  Nu v-aţi  apucat  de  lucrare  nici  anul  trecut,  erau bani.  Preotul  doreşte  

transformarea clădirii vechi.

Bíró József Attila: Cum se vor împărţi cei 80.000 de lei?

Viceprimar: Consiliul local a decis şi până acum, cereri sunt deja.

Dr. Tokes Endre: Să fie alocaţi bani şi pentru cabinete medicale, pentru reabilitare.

Viceprimar: La pct. 253 – este cuprins, s-au făcut reabilitări în fiecare an, se vor face şi  

anul acesta.

Csiki Sándor: Am primit un material de la UDMR privind politica familială. Din bugetul  

local nu se pot aloca sume cu această destinaţie?

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 13

Nu: - 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de  

dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2011.
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     Contabil şef: prezintă proiectul de hotărâre.

Preşedinte: Rog să se voteze.

Da: 13

Nu: - 

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  delegării  gestiunii  serviciului  public  de  

salubrizare  a  oraşului  Miercurea  Nirajului  şi  a  satelor  aparţinătoare  şi  încheierea  

contractului cu S.C. SALUBRISERV S.A..

Viceprimar:  Prezintă proiectul de hotărâre. Am cerut 4 oferte de la diferite societăţi  

comerciale cu privire la tarifele practicate pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer.  

Societatea Salubriserv S.A. are ofertă cu 50.000 de lei mai avantajoasă decât societatea din  

Acăţari care a transportat până acum gunoiul menajer. Taxele colectate de la populaţie vor fi  

suficiente.

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.

Da: 13

Nu:  - 

Viceprimar: În ceea ce priveşte cererea primită din partea pensionarilor din Miercurea  

Nirajului, cred că imobilul în cauză ar fi mai potrivit pentru birou notarial.

Csiki Sandor: Altundeva nu se poate asigura spaţiu?

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

06 februarie 2012.

Preşedinte de şedinţă

                           Tóth Sándor

Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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