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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 08  iulie 2015, 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. 225 din 06 iulie 2015. 

Sunt prezenţi 8 consilieri locali.   

Lipsesc consilierii locali: Dr. Tőkés Endre, Nagy Imre, Fábián Ferenc, Nagy Keresztesi 

Jenő,  Matei Petru, Bereczki Jenő. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretara oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier local Keresztesi Ernő Barna. 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 08 iulie 2015 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe 

anul 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

Da: 8 

Nu: -  

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe 

anul 2015. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 8 

Nu: -  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, ar trebui să includem în 

bugetul local suma de 16.500 lei obţinut prin proiect pentru « Zilele oraşului Miercurea 

Nirajului ». Ar trebui să cumpărăm trafoul de la imobilul situat în str. Pompierilor nr. 29, 

pentru că în caz contrar nu o să avem curent la imobilul respectiv, preţul ar fi în jur de 3.500 

– 3.800 euro, sumă cu care ar trebui să rectificăm bugetul local al oraşului. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 8 

Nu: -  

 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar, 

secretara oraşului. 

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

data de 08 iulie 2015. 

 

 Preşedinte de şedinţă 

                       Keresztesi Ernő Barna               Avizat - Secretar 

         Szentgyörgyi Ildikó 


