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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 19 martie 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. 50/15.03.2013. 

 Lipsesc consilierii locali: Bereczki Jenő, Fábián Ferenc, Nagy Keresztesi Jeno, Papp 

Robert, Bartok Iosif şi Matei Petru. 

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare maximă 

de 1.550.575 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 

privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri 

financiare, precum şi modificarea unor acte normative. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. viceprimar Keresztesi Ernő Barna. 

Primar: Am convocat această şedinţă, pentru că adoptarea acestei hotărâri nu suferă 

amânare, toată  documentaţia trebuie depusă la comisia de autorizare până la 29 martie 2013. 

Ţinând cont de volumul arieratelor şi obligativitatea diminuării volumului acestora cu cel 

puţin 85% până la data de 31 martie 2013, conform prevederilor art. 1. alin. (1) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, consider necesară şi oportună contractarea unei finanţări de max 

1.550.575  lei, de la Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile stipulate de ordonanţa mai sus 

amintită. 

Aprobarea contractării unui împrumut intern din vărsămintele din privatizare în valoare de 

1.550.575  lei în vederea diminuării volumului arieratelor, îi va aduce oraşului Miercurea Nirajului 

beneficii pe termen lung, oferind posibilitatea de a-şi concentra eforturile financiare, cu precădere 
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implementării cu succes a obiectivelor de investiţii de interes public. Aceste idei se regăsesc în 

referatul pa care am înaintat consiliului local. 

Discuţii: Comisia de buget-finanţe este de acord. Propunem adoptarea hotărârii. 

 

Preşedinte de şedinţă: propun adoptarea hotărârii, aşa cum a fost iniţiat. 

Da: 9 

Nu: - 

Secretar: Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Este 

îndeplinită această condiţie. 

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

data de 19 martie 2013. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                     Keresztesi Ernő Barna    Avizat – Secretar 

         Nagy Zsigmond 


