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PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18 iunie 2012, în şedinţa de lucru ordinară a consiliului local.

Convocarea  consiliului  a  fost  făcută  în  scris  de  către  viceprimarul  oraşului  prin  

convocator şi Dispoziţia Primarului nr. 242  din 12 iunie 2012.

Sunt prezenţi 11 consilieri locali. Lipsesc consilierii locali: Imreh Attila, Csiki Sándor,  

Nagy Keresztesi Jenő.

La şedinţă participă viceprimarul şi secretarul oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Csizmadia György.

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 18 aprilie 2012.

Da: 10

Nu: 1

Preşedinte: Propun aprobarea ordinii de zi.

 Da: 11

Nu: - 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

2. Discutarea cererii depuse de dna Miklos Erika;

3. Diverse.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
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Contabilul  Şef  Csiki  Béla:  prezintă  raportul  compartimentului de  resort  despre  

necesitatea  rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli.

Ar trebui să discutaţi şi despre repartizarea fondurilor alocate pentru activităţile socio-

culturale. Au mai rămas fonduri în valoare de 47.000 lei.

Viceprimar: Propun ca pentru acest trimestru să se împartă pentru activităţile sportive,  

Asociaţia de Dans Bekecs şi Asociaţia Corală Bocskai.  Suma de 35.000 lei va rămâne să fie  

împărţită de noul consiliu pentru trimestrul II şi IV.

Preşedinte: Vă rog să se voteze:

Da: 11

Nu: -

2. Viceprimar: Este vorba despre cererea unei mame al unui copil cu disabilităţi şi nevoi  

speciale. Fundaţia Alpha Transilvania are programe de recuperare, la care contribuim şi noi cu  

fonduri pentru copiii din Miercurea Nirajului. Vom putea acorda şi pentru acest copil cca 1000  

de lei pentru coofinanţarea tratamentului, începând din septembrie 2012.

Viceprimar: S-a mai  depus o altă  cerere  din partea dlor Baciu Floare şi  Chibelean  

Petru, prin care aceştia solicită sprijin pentru repararea daunelor pricinuite de inundaţia din  

noaptea de 5 iunie 2012.

Dr. Tőkés Endre: Au posibilitatea să se adreseze unei societăţi de asigurare. Nu este o  

situaţie de urgenţă, se vede că au reconstruit gardul distrus.

Viceprimar: Pagubele au fost evaluate, noi am trimis situaţia atât la  ISU Mureş cât şi la  

Prefectură, a fost şi comisia mixtă de evaluare săptămâna trecută. Unde era nevoie am ajutat cu  

mijloacele  noastre,  budoescavator,  5  pompe  care  au  lucrat  zi  şi  noapte,  cu  materiale  de  

construcţii unde era mai mare nevoie, alte posibilităţi legale nu avem. Dânşii sunt trecuţi pe lista  

cu păgubiţii.

Avem posibilitatea? Nu: 11

3. Diverse:

Barabás Lóránt:  Ceva probleme la terenul de joacă din centru, care poate fi remediată.

Viceprimar: Am notat.

Dr. Tőkés Endre: După demontarea telefoanelor publice firele au rămas atârnate, au un  

aspect prost.
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Csizmadia Gyorgy: La capătul oraşului curge apa menajeră pe drum.

Viceprimar: Cu privire la rezultatele alegerilor  din 10 iunie,  pot spune opoziţiei că  

viaţa a demonstrat că noi am avut dreptate şi că campania denigratoare la persoane din partea  

Partidului Civic Maghiar nu a dat rezultate.

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

de 18 iunie  2012.

Preşedinte de şedinţă

                     Csizmadia György Avizat - Secretar

Nagy Zsigmond
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