ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 07 aprilie 2014, 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. 73 din04 aprilie 2014.
Sunt prezenţi13 consilieri locali
Lipsesc: Bartók Iosif şi Matei Petru.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul, consilierul contabil, consilierul juridic.
Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Keresztesi Ernő Barna.
Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 07 aprilie 2014.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între cabinetul stomatologic situat
în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 54, proprietatea Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului şi terenul intravilan în suprafaţă de 548 mp proprietatea dnei Dr.
Kocsis Iboyka şi soţul Kocsis Sándor;
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea şi reactivarea creditului restant de 655.000 lei
şi reeşalonarea acestuia pe un termen de 6 luni.
Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Da: 13
Nu: -
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între cabinetul stomatologic
situat în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 54, proprietatea Consiliului
Local al oraşului Miercurea Nirajului şi terenul intravilan în suprafaţă de 548 mp
proprietatea dnei Dr. Kocsis Iboyka şi soţul Kocsis Sándor;
Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre.
Contabil: prezintă propunerea pentru rectificarea bugetului local cu suma de 3144 mii
lei. Astfel suma bugetului local se majorează de la 9295 mii lei la 12439 mii lei.
Veniturile bugetului local se rectifică cu 3144 mii lei după cum urmează:
- 18.02.50

236 mii lei

- 42.02.20

882 mii lei

- 45.02.01.01 2026 mii lei
Cu aceste influenţe cheltuielile se modifică la:
Cap. 65.02.03.02
- titlul 20 -

12 mii lei

- titlul 57 -

46 mii lei

Cap. 68.02.50.50
- titlul 56 - 3039 mii lei
- titlul 59 -

47 mii lei

.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre.
Da: 8
Nu: 2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului oraşului Miercurea Nirajului
pentru a negocia condiţiile în care se va realiza schimbul între cabinetul stomatologic situat
în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 54, proprietatea Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului şi terenul intravilan în suprafaţă de 500 mp proprietatea lui Dr.
Kocsis Iboyka şi soţul Kocsis Sándor.
Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând propunerile pentru schimb.
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Dl. Kocsis doreşte ca să schimbe terenul de 500 de mp cu cabinetul stomatologic şi
terenul aferent acestuia.
Eu personal doresc ca să schimbăm numai cabinetul stomatologic fără terenul aferent cu
terenul intravilan în suprafaţă de 500 mp.
Iar a 2 – a variantă ar fi ca să schimbăm cabinetul stomatologic şi biroul de lângă
cabinet cu terenul de 500 mp.
Bartók Iosif: Eu nu sunt de acord cu nici un fel de schimb.
Dr. Tőkés Endre: Eu consider că dl. Kocsis are deja planuri stabilite.
Barabás Loránt: Eu consider că, dacă pentru 500 mp de teren intravilan dăm o clădire
de 40 mp, este în avantajul nostru.
Bartók Iosif: Eu sunt împotriva oricărei negocieri.
Primar: Extinderea Centrului de Îngrijire Medico - Social Niraj este un proiect mare,
aproape că nu va rămâne teren liber în curte.
Barabás Loránt: Ce se va întâmpla dacă nu acceptă propunerea de schimb?
Primar: Avem foarte mare nevoie de terenul respectiv.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 7
Nu: 1 (Bartók Iosif)
Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar,
contabil.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din data
de 05 martie 2014.
Preşedinte de şedinţă
Keresztesi Ernő Barna

Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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