ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 16 ianuarie 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. 1 din din 14.01.2013.
Lipsesc consilierii locali: Keresztesi Ernő Barna, Dr. Tőkés Endre, Bereczki Jenő, Mátyás
János, Nagy Keresztesi Jenő, Matei Petru.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35 din 28 noiembrie 2012, prvind
stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea somării dnei Dr. Kocsis Ibolya, în vederea
evacuării din imobilul situat în Piaţa Bocskai István nr. 54.
Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Nagy Imre.
Primar: Am convocat această şedinţă, pentru că adoptarea acestor hotărâri nu suferă
amânare.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35 din 28 noiembrie 2012, prvind
stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale.
Primar: După cum ştiţi la sfârşitul
impozitele şi taxele locale.

anului trecut au fost multe discuţi în legătură cu

În 28 decembrie 2012 a apărut H.C.L. nr. 1309, care stabilea

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, care sunt aplicable încapând cu
anul 2013. În data de 9 ianuarie 2013 a apărut Ordonanşa Guvernului nr. 1, care pune într-un alt
aspect problema. Eu propun o majorare cu 8% sau cu 10%, pentru anul 2012, iar în cursul
acestui an, pentru anul 2014 cu încă 8%.
Barabás Lóránt: O injecţie te doare odată, două injecţii de două ori.
Bartók Iosif: Eu propun doar din anul 2014, o majorare de 20%.
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Papp Robert: Propun 10%.
Fábian Ferenc: Trebuie să se facă această măsură.
Biró József Attila: Eu propun, ca să rămână valorile stabilite prin H.C.L. nr. 35/2012.
Oltyán Csaba Attila: Ştiu că au apărut cele două acte normative, zic că 10% este acceptabil
pentru populaţie.
Nagy Imre: Prpopun 10% sau 12%.
Debreczeni József: Nu se ştiu ce se va întâmpla dacă nu vom colera cu rata inflaţiei. Există
temerea ca să nici să nu primeşti de la bugetul de stat, dacă nu majorezi.
Preşedinte de şedinţă: Majoritatea propunerilor au fost pentru o majorare de 10%. Vă rog să
votaţi propunerea.
Da: 8
Nu: 1
Secretar: Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Deci s-a
aprobat majorarea cu 10%.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea somării dnei Dr. Kocsis Ibolya, în vederea
evacuării din imobilul situat în Piaţa Bocskai István nr. 54.
Primar: Este o problemă foarte veche. Noi considerăm că dna Dr. Kocsis ocupă aceste
spaţii în mod ilegal, neavând un contract valabil şi nici nu a plătit nici un ban din 2004. Spaţiile
nu sunt folosite ca cabinet medical, sunt încuiate. A venit o solicitare din partea fundaţiei Alpha
Transilvania, de a pune la dispoziţia lor un spaţiu în centrul oraşului, unde să funcţioneze un mini
centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi. Aceşti copii, - în număr de cca 10, sunt duşi
săptămânal de 2-3 ori la Tg. Mureş, ceea ce necesită costuri mari pentru părinţi. Dacă s-ar crea
acest centru de recuperare, ar putea primii pe toţi copii cu dizabilităţi din partea mijlocie a Văii
Nirajului. În cursul timpului s-au purtat o serie de discuţii cu dna Dr. Kocsis, dar nu vrea să
evecueze spaţiile. Ne-am gândit să vă întrebăm dacă intenţile noastre coincid cu cele ale dvs. şi
propun adoptarea acestui proiect de hotărâre ca să putem începe acţiune de evacuare prin
intermediul jusţiţiei.
Preşedinte: A venit dl. viceprmar Keresztesi, vă rog să se consemneze în procesul verbal
de şedinţă.
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Barabás Lórant: Sî încerce cei de la Alpha Transilvania, să-i explice necesitatea acestui
lucru.
Bartók Iosif: Eu nu înţeleg, el poate să ocupe în mod abuziv aceste spaţii, iar noi nu putem
să ne folosim de bunurile noastre şi nu putem face nimic.
Nagy Imre: Ei se apără spunând că au contract valabil, încheiat cu Direcţia de Sănătate
publică şi că acsta le-ar da dreptul să folosească aceste spaţii.
Dászkel László: În 2004 am preluat aceste cabinete de la Direcţie şi au intrat în
patrimoniul consiliului local. Medicii au acreditat aceste cabinete medicale, de acea a trebut să le
pun o semnătură, a fost un vid legislativ, contractele de comodat nu au fost încă încheiate.
Bartók Iosif: Când a construit cabinetul privat în imediata vecinătate, de ce i s-a permis
să depoziteze materialele de construcţie pe curtea spitalului. De ce are acces de pe curtea
spitalulu în incinta lui, fără nici un drept de servitute?
Nagy Imre: Să se desfiinţeze dreptul lui de trecere peste curtea noastră.
Preşedinte: Vă rog să votaţi proiectul de hotărâre, aşa cum a fost înaintat.
Da: 10
Nu: -

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa extraordinară din
data de 16 ianuarie 2013.

Preşedinte de şedinţă
Nagy Imre

Avizat – Secretar
Nagy Zsigmond
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