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ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MIERCUREA NIRAJULUI

PROCESPROCESPROCESPROCES VERBALVERBALVERBALVERBAL

Încheiat azi, 28 noiembrie 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. 448 din 23 noiembrie 2012.

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

Sunt prezenţi 11 consilieri locali.

Lipsesc motivat consilierii locali: Nagy Imre din cauza unui deces în familie (mama),

Bereczki Jenő, plecat din ţară şi Keresztesi Ernő Barna viceprimar, în concediu de odihnă, Matei

Petru, 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: 11111111

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

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte:

1.1.1.1. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind rectificarearectificarearectificarearectificarea bugetuluibugetuluibugetuluibugetului locallocallocallocal dededede veniturivenituriveniturivenituri şşşşiiii cheltuielicheltuielicheltuielicheltuieli alalalal

oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului;Nirajului;Nirajului;Nirajului;

2.2.2.2. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere cucucucu privireprivireprivireprivire lalalala aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea RegulamentuluiRegulamentuluiRegulamentuluiRegulamentului dededede OrganizareOrganizareOrganizareOrganizare şşşşiiii

FuncFuncFuncFuncţţţţionareionareionareionare aaaa ServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciului PublicPublicPublicPublic ComunitarComunitarComunitarComunitar LocalLocalLocalLocal dededede EvidenEvidenEvidenEvidenţăţăţăţă aaaa Persoanelor;Persoanelor;Persoanelor;Persoanelor;

3.3.3.3. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind stabilireastabilireastabilireastabilirea şşşşiiii aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea impozitelorimpozitelorimpozitelorimpozitelor şşşşiiii taxelortaxelortaxelortaxelor localelocalelocalelocale pepepepe

anulanulanulanul 2013;2013;2013;2013;
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4.4.4.4. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind vvvvâââânzareanzareanzareanzarea terenuluiterenuluiterenuluiterenului îîîînnnn suprafasuprafasuprafasuprafaţăţăţăţă dededede (710)(710)(710)(710) sausausausau (1237)(1237)(1237)(1237) mp,mp,mp,mp,

proprietateaproprietateaproprietateaproprietatea privatprivatprivatprivatăăăă aaaa oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului.Nirajului.Nirajului.Nirajului.

5.5.5.5. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind modificareamodificareamodificareamodificarea statuluistatuluistatuluistatului dededede funcfuncfuncfuncţţţţiiiiiiii alalalal PoliPoliPoliPoliţţţţieiieiieiiei Locale.Locale.Locale.Locale.

6.6.6.6. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea propuneriipropuneriipropuneriipropunerii ccccăăăătretretretre BisericaBisericaBisericaBiserica ReformatReformatReformatReformatăăăă dindindindin

MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului,Nirajului,Nirajului,Nirajului, pentrupentrupentrupentru îîîînchiriereanchiriereanchiriereanchirierea dededede ccccăăăătretretretre consiliulconsiliulconsiliulconsiliul locallocallocallocal aaaa uneiuneiuneiunei suprafesuprafesuprafesuprafeţţţţeeee dededede terenterenterenteren dededede

15151515 hahahaha pepepepe oooo perioadperioadperioadperioadăăăă dededede 30303030 dededede ani.ani.ani.ani.

7.7.7.7. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind neplataneplataneplataneplata valoriivaloriivaloriivalorii imobiluluiimobiluluiimobiluluiimobilului incendiat.incendiat.incendiat.incendiat.

8.8.8.8. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea aderaderaderaderăăăăriiriiriirii comuneicomuneicomuneicomunei IclIclIclIclăăăănzelnzelnzelnzel lalalala AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţiaiaiaia dededede

DezvoltareDezvoltareDezvoltareDezvoltare IntercomunitarIntercomunitarIntercomunitarIntercomunitarăăăă AquaAquaAquaAqua InvestInvestInvestInvest MureMureMureMureşşşş....

9.9.9.9. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea modificmodificmodificmodificăăăăriiriiriirii ContractuluiContractuluiContractuluiContractului dededede delegaredelegaredelegaredelegare aaaa

gestiuniigestiuniigestiuniigestiunii serviciilorserviciilorserviciilorserviciilor publicepublicepublicepublice dededede alimentarealimentarealimentarealimentare cucucucu apapapapăăăă şşşşiiii dededede canalizarecanalizarecanalizarecanalizare nr.nr.nr.nr. 22/202.662/05.03.2010,22/202.662/05.03.2010,22/202.662/05.03.2010,22/202.662/05.03.2010,

respectivrespectivrespectivrespectiv articolularticolularticolularticolul 36363636 şşşşiiii AnexaAnexaAnexaAnexa PoliticaPoliticaPoliticaPolitica TarifarTarifarTarifarTarifarăăăă-ian.2011-ian.2011-ian.2011-ian.2011 lalalala contractcontractcontractcontract

10.10.10.10. PrezentareaPrezentareaPrezentareaPrezentarea şşşşiiii discutareadiscutareadiscutareadiscutarea unorunorunorunor cereri;cereri;cereri;cereri;

11.11.11.11. DiverseDiverseDiverseDiverse

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

Primar:Primar:Primar:Primar: Am primit în donaţie un autoturism marca Dacia. Acest autoturism a fost donat

de o firmă din Miercurea Nirajului. Este binevenită, pentru că cei de la Poliţia Locală nu au la

dispoziţie nici un mijloc de transport. Autoturidmul este într-o stare foarte bună. Vă rog să

aprobaţi includerea pe ordinea de zi a acceptării acestei donaţii.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

1.1.1.1. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind rectificarearectificarearectificarearectificarea bugetuluibugetuluibugetuluibugetului locallocallocallocal dededede veniturivenituriveniturivenituri şşşşiiii cheltuielicheltuielicheltuielicheltuieli alalalal

oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului;Nirajului;Nirajului;Nirajului;

Proiectul de hotărâre este prezentat de dl Primar. Prin Decizia nr. 542/21.11.2012 al

Directorului executiv la ANAF Mureş, s-a redistribuit o sumă în minus de 23. mii lei. Acest fapt

trebuie să se reflecte şi în buget.

ComisiiComisiiComisiiComisii: Comisia de buget finanţe este de acord.

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte: Vă rog să votaţi

Da:Da:Da:Da: 11111111

Nu:Nu:Nu:Nu: ----
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2.2.2.2. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere cucucucu privireprivireprivireprivire lalalala aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea RegulamentuluiRegulamentuluiRegulamentuluiRegulamentului dededede OrganizareOrganizareOrganizareOrganizare şşşşiiii

FuncFuncFuncFuncţţţţionareionareionareionare aaaa ServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciului PublicPublicPublicPublic ComunitarComunitarComunitarComunitar LocalLocalLocalLocal dededede EvidenEvidenEvidenEvidenţăţăţăţă aaaa Persoanelor;Persoanelor;Persoanelor;Persoanelor;

Secretarul UAT prezintă importanţa adoptării acestei hotărâri. S-a trimis la INEP

proiectul de hotărâre, care a fost avizat în mod favorabil. Regulamentul vechi pe baza căreia

funcţionează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Populaţiei din Miercurea Nirajului,

trebuie modificat ca urmare a schimbărilor legislative. Acest lucru se va întâmpla acum.

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

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să votaţi.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

3.3.3.3. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind stabilireastabilireastabilireastabilirea şşşşiiii aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea impozitelorimpozitelorimpozitelorimpozitelor şşşşiiii taxelortaxelortaxelortaxelor localelocalelocalelocale pepepepe

anulanulanulanul 2013;2013;2013;2013;

Proiectul de hotărâre este prezentat de dl primar.

La cap. IV – Taxe – pct. 6- Să fie scoasă taxa pentru racordarea la reţelele publice de

apă, canalizare, deoarece se lucrează pe un proiect de hotărâre, care va reglementa taxa pentru

racordarea la aceste utilităţi, care for fi date în folosinţă în cursul anului 2013.

Pct. B. 1 - pentru cazane de fabricat rachiu se propune 300 de lei pentru mediul rural,

respectiv 500 de lei pentru mediul urban.

Pct. B. 5 – Taxa pentru eliberarea certificatului de producător şi viza trimestrială a

acestuia.

BarabBarabBarabBarabáááássss LLLLóóóórrrráááántntntnt – Comisia de buget-finanţe propune diferenţierea pe două categorii de

taxe în funcţie de suprafaţe de teren. Este inechitabil ca micul producător cu o mică grădină şi

produse puţine să plătească aceeaşi taxă ca şi cei care au sere, solarii şi produc în cantităţi

industriale.

NagyNagyNagyNagy KeresztesiKeresztesiKeresztesiKeresztesi JenJenJenJenőőőő: Să nu uitaţi că cei care produc în cantităţi mai mari sunt şi mari

angajatori.

BBBBíííírrrróóóó JJJJóóóózsefzsefzsefzsef AtilaAtilaAtilaAtila: Nu văd suficiente argumente pentru a face această diferenţiere.

BartokBartokBartokBartok Iosif:Iosif:Iosif:Iosif: Sunt de acord cu propunerea comisiei.
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Primar:Primar:Primar:Primar:M-am consultat cu funcţionarii de la registrul agricol, care au făcut următoarea

propunere:

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria I.I.I.I.

Pentru suprafaţa sub 0,40 ha zarzavat şi sub 0,50 ha cereale – 20 de lei pentru eliberare

şi 5 lei pentru viză.

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria II:II:II:II:

Pentru suprafaţa de peste 0,40 ha – zarzavat, peste 0,50 he cereale şi folii, sere, solarii –

50 lei pentru eliberare şi 20 lei pentru viza.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să votaţi aceste propuneri:

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

Primar:Primar:Primar:Primar: Propun la Cap. VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE – alin. (2)lit b) –

discoteci – 5 lei pe zi/m2

Primar:Primar:Primar:Primar: Propun la Cap. VII – ALTE TAXE LOCALE –

lit. d). Parcare autoturisme, microbuze: 2 lei/oră şi 5 lei/zi;

Parcare autocamioane: 2 lei/oră şi 10 lei/zi;

Parcare autotren: 3 lei/oră şi 10 lei/zi.

lit. e). Taxa pentru depozitarea de diverse materiale pe domeniul public sau privat al

oraşului – 1 lei/mp.

lit. f. Taxa pentru depozitarea de diferite utilaje agricole şi autoturisme pe domeniul

public sau privat al oraşului – 1 lei/zi.

lit. g). Taxa aplicabilă în data de 1 august 2013, zilele oraşului, pentru folosirea

locurilor publice situate în centrul oraşului Miercurea Nirajului în scopul desfacerii de produse

alimentare şi nealimentare – 20 lei/zi.

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte: Vă rog să votaţi.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

Primar:Primar:Primar:Primar: Propun la Cap.Cap.Cap.Cap. VIIIVIIIVIIIVIII –––– TAXETAXETAXETAXE SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE

lit. i). Taxa pentru oficierea de căsătorii în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători

legale: 200 lei.

Totodată propun ca din sumele încasate pentru oficierea căsătoriei 60% să revină

aceluia care oficiază căsătoria, iar restul sumei să se facă venit la bugetul local.
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lit. j). Taxa divorţ: 1000 lei.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să votaţi.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte dededede şşşşedinedinedinedinţăţăţăţă:::: A sosit dl. Matei Petru. Dl Secretar vă rog să consemnaţi în

procesul verbal de şedinţă.

Primar:Primar:Primar:Primar: Avem de discutat mai multe pe această temă. Propun 4 lei/persoană.

BarabBarabBarabBarabáááássss LLLLóóóórant:rant:rant:rant: Propun 10 lei pentru persoanele juridice, să se facă diferenţat pe

obiectul de activitate, sunt persoane juridice care au o cantitate mai mare, pentru că prin

activitatea desfăşurată se strânge o cantitate mai mare de deşeuri.

Primar:Primar:Primar:Primar: Propun ca aceste două puncte, pct. (n. şi pct. (o. să fie amânate pe şedinţa din

decembrie.

Dr.Dr.Dr.Dr. TTTTőőőőkkkkééééssss Endre:Endre:Endre:Endre: Cum s-ar putea convinge pe oameni ca să colecteze selectiv.

BarabBarabBarabBarabáááássss LLLLóóóórrrráááánt:nt:nt:nt: Numai prin taxă diferenţiată după părerea mea. Cei care colectează

selectiv să plătească mai puţin.

NagyNagyNagyNagy KeresztesiKeresztesiKeresztesiKeresztesi JenJenJenJenőőőő:::: Sunt firme care colectează PET-uri. De ce nu luăm legătura cu ei,

ca să ne sfătuim. Ei au experienţă în acest domeniu. Sau să se deducă valoarea acestor deşeuri

şi omul să plătească mai puţin.

BarabasBarabasBarabasBarabas LLLLóóóórrrráááántntntnt: Mă subscriu la cele spuse de dl consilier Nagy Keresztesi Jenő, şi să ne

consultăm cu firme cu acest obiect de activitate. Cum plătim acum? După tonă? Nu câştigăm

prea mult dacă colectăm selectiv.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să se voteze dacă se vor amâna aceste două puncte.

Da:Da:Da:Da: 12121212

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

Primar:Primar:Primar:Primar: la pct. s) din cap. VIII, taxa pentru eliberarea procesului verbal de evidenţiere a

construcţiilor:

Construcţii edificate înainte de 1990:

Fără autorizaţii de construire: locuinţă: 3 lei/mp şi anexe 2 lei/mp

Construcţii edificate după 1990:

Fără autorizaţie de construcţie: locuinşă: 5 lei/mp şi anexe 3 lei/mp.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să se voteze.

Da:Da:Da:Da: 12121212



6

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

NagyNagyNagyNagy KeresztesiKeresztesiKeresztesiKeresztesi JenJenJenJenőőőő:::: Să se revizuiască chiriile plătite de chiriaşii din locuinţele

consiliului local şi taxa de canalizare.

Anexa:Anexa:Anexa:Anexa: 2222

PrimarPrimarPrimarPrimar: Propun să nu se schimbe taxele pentru cămine culturale.

Propun şi stabilirea texei pentru folosirea celor două săli de sport şi a terenului sintetic

şi includerea în anexa nr. 2.

1. sala mare de sport: 40 lei/ora;

2. sala mică de sport: 25 lei/oră;

3. terenul sintetic: 40 lei/oră

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să se voteze.

Da:Da:Da:Da: 12121212

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

AnexaAnexaAnexaAnexa nr.nr.nr.nr. 3.3.3.3.

Primar:Primar:Primar:Primar: Propun la pct. 1 lit. H -50 de lei, la pct. 3 - folosirea spaţiilor libere – 3 lei/mp,

şi la pct. 5 – pentru alimentaţie publică – 100 lei/rulotă/zi, şi eliberarea numai a 3 autorizaţii

pentru piaţa din Miercurea Nirajului.

Primar:Primar:Primar:Primar: Trebuie să plec la o şedinţă la Sântana, unde se va discuta construcţia unei case

mortuare.

NagyNagyNagyNagy KeresztesiKeresztesiKeresztesiKeresztesi JenJenJenJenőőőő:::: Trebuie să plec şi eu, ca unul care stă în Sântana Nirajului.

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte: Dl. secretar vă rog să consemnaţi în procesul verbal de şedinţă.

4.4.4.4. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind vvvvâââânzareanzareanzareanzarea terenuluiterenuluiterenuluiterenului îîîînnnn suprafasuprafasuprafasuprafaţăţăţăţă dededede (710)(710)(710)(710) sausausausau (1237)(1237)(1237)(1237) mp,mp,mp,mp,

proprietateaproprietateaproprietateaproprietatea privatprivatprivatprivatăăăă aaaa oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului.Nirajului.Nirajului.Nirajului.

MMMMáááátytytytyáááássss JJJJáááános:nos:nos:nos: Prezintă pct de vedere al comisiei de buget-finanţe. Propunerea

evaluatorului este de 21.000 lei. Comisia propune 30.000 lei. Terenul acesta nu ne foloseşte la

nimic, nu are valoare pentru consiliul local.

BBBBíííírrrróóóó JJJJóóóózsefzsefzsefzsef Attila:Attila:Attila:Attila: Ne-am convenit că nu vom mai vinde terenuri, dar acum propun

vânzarea.

BartokBartokBartokBartok Iosif:Iosif:Iosif:Iosif: Acela, care este pentru vânzarea acestui teren trebuie să se decidă. În

legislatura anterioară (2004-2008) am vrut să cumpărăm acel imobil prin licitaţie publică,

pentru a se amenaja o piaţă acoperită. Dl Borbely, fostul viceprimar a fost mandatat să
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negocieze. Nu ştiu cum a negociat, dar clădirea a fost cumpărată de o firmă. Nu sunt de acord

cu vânzarea. Vă rog să se consemneze în procesul verbal.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Sunt de acord cu vânzarea suprafeţei de 1237 mp din C.F. şi cu preţul propus.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să se voteze dacă se va vinde.

Da:Da:Da:Da: 10101010

Nu:Nu:Nu:Nu: 1111 (Bartok(Bartok(Bartok(Bartok IosifIosifIosifIosif ---- P.C.M.)P.C.M.)P.C.M.)P.C.M.)

FabianFabianFabianFabian Ferenc:Ferenc:Ferenc:Ferenc: Oricum nu ne foloseşte la nimic

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să se voteze asupra preţului propus de 30.000 lei.

Da:Da:Da:Da: 10101010

Nu:Nu:Nu:Nu: 1111 ---- (Bartok(Bartok(Bartok(Bartok IosifIosifIosifIosif ---- P.C.M.)P.C.M.)P.C.M.)P.C.M.)

5.5.5.5. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind modificareamodificareamodificareamodificarea statuluistatuluistatuluistatului dededede funcfuncfuncfuncţţţţiiiiiiii alalalal PoliPoliPoliPoliţţţţieiieiieiiei Locale.Locale.Locale.Locale.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: De acord.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să se voteze.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

6.6.6.6. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea propuneriipropuneriipropuneriipropunerii ccccăăăătretretretre BisericaBisericaBisericaBiserica ReformatReformatReformatReformatăăăă dindindindin

MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului,Nirajului,Nirajului,Nirajului, pentrupentrupentrupentru îîîînchiriereanchiriereanchiriereanchirierea dededede ccccăăăătretretretre consiliulconsiliulconsiliulconsiliul locallocallocallocal aaaa uneiuneiuneiunei suprafesuprafesuprafesuprafeţţţţeeee dededede terenterenterenteren dededede

15151515 hahahaha pepepepe oooo perioadperioadperioadperioadăăăă dededede 30303030 dededede ani.ani.ani.ani.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: dnii Mátyás János si Fábián Ferenc prezintă punctul de vedere al comisiei de

buget-finanţe şi al comisiei de agricultură.

MMMMáááátytytytyáááássss JJJJáááános:nos:nos:nos: În trecut au fost potenţiali investitori care ar fi vrut să investească în

oraşul nostru, dar din păcate consiliul local nu a avut terenuri pe care să le ofere. Acest teren

este în imediata apropiere al oraşului, se situează în toată lungimea sa paralel cu DJ 135,

infrastructura poate fi extinsă cu costuri minime, biserica le închiriază pentru producţie

agricolă ceea ce este păcat. Nu vor să vândă, ar fi de acord eventual cu o închiriere pe termen

lung, cu clauze care să ne permită folosirea şi în alte scopuri decât producţia agricolă. Nu

poate fi vorba de arendare,pentru că nu vom folosi pentru producţie agricolă, ci de închiriere

pe cel puţin 30 de ani.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: Vă rog să se voteze aşa cum a fost înaintat.

Da:Da:Da:Da: 11111111
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Nu:Nu:Nu:Nu: ----

7.7.7.7. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind neplataneplataneplataneplata valoriivaloriivaloriivalorii imobiluluiimobiluluiimobiluluiimobilului incendiat.incendiat.incendiat.incendiat.

Comisii:Comisii:Comisii:Comisii: Barabás Lóránt – comisia de buget finanţe. Nu putem plăti până nu se

finalizează ancheta poliţiei.

Propun adoptarea acestei hotărâri.

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte: Vă rog să se voteze.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

8.8.8.8. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea aderaderaderaderăăăăriiriiriirii comuneicomuneicomuneicomunei IclIclIclIclăăăănzelnzelnzelnzel lalalala AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţiaiaiaia dededede

DezvoltareDezvoltareDezvoltareDezvoltare IntercomunitarIntercomunitarIntercomunitarIntercomunitarăăăă AquaAquaAquaAqua InvestInvestInvestInvest MureMureMureMureşşşş....

Secretarul prezintă proiectul de hotărâre.

ComisiiComisiiComisiiComisii: Sunt de acord.

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte: Vă rog să se voteze.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

9.9.9.9. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea modificmodificmodificmodificăăăăriiriiriirii ContractuluiContractuluiContractuluiContractului dededede delegaredelegaredelegaredelegare aaaa

gestiuniigestiuniigestiuniigestiunii serviciilorserviciilorserviciilorserviciilor publicepublicepublicepublice dededede alimentarealimentarealimentarealimentare cucucucu apapapapăăăă şşşşiiii dededede canalizarecanalizarecanalizarecanalizare nr.nr.nr.nr. 22/202.662/05.03.2010,22/202.662/05.03.2010,22/202.662/05.03.2010,22/202.662/05.03.2010,

respectivrespectivrespectivrespectiv articolularticolularticolularticolul 36363636 şşşşiiii AnexaAnexaAnexaAnexa PoliticaPoliticaPoliticaPolitica TarifarTarifarTarifarTarifarăăăă-ian.2011-ian.2011-ian.2011-ian.2011 lalalala contract.contract.contract.contract.

Secretarul prezintă proiectul de hotărâre.

ComisiiComisiiComisiiComisii: Sunt de acord.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

10.10.10.10. ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind acceptareaacceptareaacceptareaacceptarea oferteioferteioferteiofertei dededede donadonadonadonaţţţţieieieie ffffăăăăcutecutecutecute consiliuluiconsiliuluiconsiliuluiconsiliului locallocallocallocal

MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului dededede ccccăăăătretretretre S.C.S.C.S.C.S.C. BIFLORABIFLORABIFLORABIFLORA S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L. avavavavâââândndndnd cacacaca obiectobiectobiectobiect automobilautomobilautomobilautomobil mixtmixtmixtmixt furgonfurgonfurgonfurgon

DACIADACIADACIADACIA FFFF 1307130713071307....

Primar:Primar:Primar:Primar: Am primit această donaţie din partea unei firme, care trebuie să fie acceptată

după părerea mea. Avem dreprtl la 2 autoturisme, în prezent avem unu şi jumătate, pentru că
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Toyota pe care l-am primit de la Prefectură acum 10 ani stă mai mult, nu mai găsim piese de

schimb. Tocmai de acea am propus în afara ordinii de zi discutarea acestei oferte.

Da:Da:Da:Da: 11111111

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

11.11.11.11. PrezentareaPrezentareaPrezentareaPrezentarea şşşşiiii discutareadiscutareadiscutareadiscutarea unorunorunorunor cereri;cereri;cereri;cereri;

BarabBarabBarabBarabáááássss LLLLóóóórrrráááánt:nt:nt:nt: Am discutat în comisie propunerea dnei Suba Gyongyi, prin care se

propune acordarea tuturor elevilor din ciclul primar, a unui abonament pentru spectacolele

Teatrului Ariel din Tg. Mureş. Dar din păcate nu avem fonduri în acest an. Oricum părinţii au

posibilitatea materială ca să finanţeze un spectacol de tetru.

Cererea depusă de dl Kali Elemer, prin care se solicită întroducerea curentului electric,

într-un cătun la cca 2 km de satul Beu.

Cererea este prezentată de dl Pap Robert, consilier local din satul Beu.

BarabBarabBarabBarabáááássss LLLLóóóórrrráááánt:nt:nt:nt: Am discutat în comisie această cerere, dar nu vedem posibilitatea

întroducerii curentului electric cu bani din bugetul local.

Dl Kali plăteşte toate taxele către bugetul local, cu toate că nu beneficiază de aceste

servicii.

PrePrePrePreşşşşedinte:edinte:edinte:edinte: A revenit dl consilier Nagy Keresztesi.

Primar:Primar:Primar:Primar: Am planuri de extindere pentru utilităţi, spre Sântandrei şi spre satul Tâmpa,

unde dorim să închiriem cca 15 ha de la biserica reformată.

Cererea adresată de Primăria Comunei Acăţari-S.C. Salubritatea Valea Nirajului.

Primar:Primar:Primar:Primar: Nu văd posibilitatea de colaborare cu acestă societate. Luni trebuie să mă

întâlnesc cu un reprezentant de al lor, pot să le spun că nu dorin continuarea colaborării?

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte: Vă rog să se voteze.

Da:Da:Da:Da: 12121212

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

12.12.12.12. DiverseDiverseDiverseDiverse

MateiMateiMateiMatei Petru:Petru:Petru:Petru: S-a depus o cerere pentru tăirea unui salcâm.

BBBBíííírrrróóóó JJJJóóóózsefzsefzsefzsef AttilaAttilaAttilaAttila: Aşa cum am spus şi la şedinţa anterioară, ne trebuie puţină piatră

spartă între blocurile ANL şi în str. Sălciilor.

NagyNagyNagyNagy KeresztesiKeresztesiKeresztesiKeresztesi JenJenJenJenőőőő:::: De cine aparţin şanţurile în tarlaua Bicsok?
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OltyOltyOltyOltyáááánnnn CsabaCsabaCsabaCsaba AttilaAttilaAttilaAttila: Centrala termică de la liceu nu funcţionează în mod normal. Este

frig în clase, cu toate că afară este destul de cald încă. Îl rog pe dl primar să contacteze

constructorul.

NovakNovakNovakNovak Vilmos:Vilmos:Vilmos:Vilmos: Vă mulţumesc pentru pietruirea celor două străzi din Dumitreşti. Ne mai

trebuie două inele de pod la cămunul cultural, şi eventual indicatoare la intersecţia din faţa

bisericii pentru că este pericol de accidentare.

MMMMáááátytytytyáááássss JJJJáááános:nos:nos:nos: Să se pună un bec în faţa poştei din Miercurea. Apele Române iarăşi s-au

apucat să cureţe albia Nirajului în amonte de baraj, ca şi acum 2 ani, iarăşi o să distrugă fauna

pe o anumită porţiune. Peste toate acstea am auzit că vor să umple cu nămolul scos heleşteul.

Vă rog să ne acordaţi sprijin, ca să nu se întâmple acest lucru.

BartokBartokBartokBartok Iosif:Iosif:Iosif:Iosif: Am format o comisie de ANL. S-a lucrat? De ce nu mergem înapoi în sala

de şedinţă din sediul primăriei? Şanţurile din str. Pompierilor să fie uniforme.

FFFFáááábibibibiáááánnnn Ferenc:Ferenc:Ferenc:Ferenc: Vă rog ca drumurile de exploatare de pe câmp să fie mai bine

întreţinute, eventual să se trimită un greder.

PapPapPapPap Robert:Robert:Robert:Robert: Sunt locuri în satele mici, (Moşuni, Beu, Veţa) unde nu ajunge maşina de

colectat gunoi, să se pună containere la capătul străzilor.

DebreczeniDebreczeniDebreczeniDebreczeni JJJJóóóózsef:zsef:zsef:zsef: Vă rog să puneţi la punct iluminatul public din Tâmpa, merg doar 3-

4 becuri.

Răspusurile sunt date de dl Primar.

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
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