ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 08 aprilie 2013, 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. 59/05.04.2013.
Lipsesc consilierii locali: Dr. Tőkés Endre şi Matei Petru.
Preşedinte de şedinţă este Dl. viceprimar Keresztesi Ernő Barna.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului
instituţiilor subordonate pe anul 2013
Primar: Am convocat această şedinţă, pentru că adoptarea acestei hotărâri nu suferă
amânare, trebuie depus la finanţe.
Primar: Bugetul pe acest an va fi unul de criză. Totuşi la întocmirea acestuia am reuşit să
identificăm sursele, de unde putem să mai ciupim câte ceva, la iluminatul public, la apă, la Centrul
medico-social Niraj, la întreţinerea parcului. De ex. la iluminatul public am putea face reduceri
dacă nu ar funcţiona 5 zile pe lună + încă 2 zile, în zilele cu lună plină.
Nagy Imre: Am avut mai de mult o propunere, ca iluminatul să funcţioneze în anumite
perioade din noapte numai pe fiecare al III. stâlp. Din pct de vedere tehnic s-ar putea realiza.
Primar: La capitolul de cheltuieli: pentru sport 20.000 lei, pt. asociaţii şi fundaţii 5.000
lei, pt asociaţia de dans 60.000, asociaţia corală 1.500 lei, zilele oraşului 30.000 lei.
Papp Robert: Doresc să întreb dacă Asociaţia pt. Beu a depus cerere de finanţare pentru
zilele satului Beu?
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Mátyás János: Asociaţia Pescarilor Sportivi din Valea Nirajului a depus pentru 3.000 lei.
Primar: 30.000 mi pentru renovări la spital, 100.000 lei pentru întreţinerea drumurilor,
50.000 lei pentru Centrul de Îngrijire Medico-Social, cheltuieli materiale pentru şcoli, pentru
clădirea primăriei 80.000 lei. Pentru investiţii: plăţi restente pt. Nirajul – 350.000 lei, pentru apă
616.000 lei. Pentru a continua programul POR la şcoli, luăm credit de la bancă, pentru apă luăm
credit de la Finanţe.
Preşedinte: Ar fi oportun să se discute şi despre racordurile, dacă se face firmă sau nu.
Csiki Béla Consilier contabil: Consiliul are deja o firmă, cu cod fiscal. Momentan nu văd
nici rostul nici oportunitatea înfiinţării unei asemenea firme, de unde dai subvenţii?
Barabás Lórant: Ar fi mai benefic pentru noi, am putea economisi bani la buget, la urmă
îţi rămân şi maşinile şi utilajele. Sigur că ar fi mai uşor dacă am găsi o firmă care să ne facă
racordurile. Dar din păcate momentan nu avem bani.
Contabil şef: Trebuie executată cu firme mici, care nu au costuri mari.
Nagy Imre: Nu sunt de acord cu dl contabil.
Contabil şef: Nici o problemă. Faceţi firmă dacă vreţi. Sunt aici de 8 ani, şi până acum
totdeauna am avut dreptate. Nu avem bani nici pentru înfiinţare, după de unde bani şi pentru acea
pentru salarii, pe care trebuie să plătim în fiecare lună. Nu este treaba mea, nu mă supăr.
Mátyás János: S-a înfiinţat o comisie care să facă calculele, dacă merită sau nu.
Preşedinte: Nu o să avem avem bani pentru maşini şi utilaje.
Barabás Lóránt: Până ce nu găsim soluţia, nu prea avem la ce să ne gândim.
Primar: De mâine ne apucăm să ne gândim la soluţii, în luna mai vreau să mă apuc de
racordări. Staţia de pompare pentru sistemul de apă potabilă funcţionează deja, se poate bea apă
curată, deocamdată numai la staţie.
Dacă nu vreţi să adoptaţi bugetul, se poate amâna şi se poate reveni peste o săptămână.
Dar sunt sigur că nici atunci nu va fi mai bun, aşa că eu propun să se adopte.
Nagy Keresztesi Jenő: Comisia pe care am constitui-o ar trebui să lucreze, subiectul
acesta ar merita măcar o discuţie.
Comisii: Comisia de buget-finanţe este de acord. Propunem adoptarea hotărârii.
Preşedinte: Vă rog să votaţi, dacă adoptaţi sau nu bugetul.
Da: 13
Nu:
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Secretar: Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Este
îndeplinită această condiţie.
Preşedinte: S-a adoptat bugetul în forma propusă.
Primar: În legătură cu cele discutate la şedinţa ordinară din 27 martie cu dl Kocsis, aş
avea o propunere. Să discutăm cu dl Kocsis, că dacă încheiem contractul de concesiune pentru
cabinet, să ne dea porţiunea de teren proprietatea lui între spital şi internet, ca să putem să facem
o ieşire la drumul judeţean. Dacă spune că toate contractele se negociază, să propunem şi noi
oferta noastră.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa extraordinară din
data de 08 aprilie 2013.

Preşedinte de şedinţă
Keresztesi Ernő Barna

Avizat – Secretar
Nagy Zsigmond
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