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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 09 septembrie 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. 266 din 07 septembrie 2015. 

Sunt prezenţi  12 consilieri locali.   

Lipsesc consilierii locali: Dr. Tőkés Endre, Matei Petru, Fábián Ferenc. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretara oraşului. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier local Biró József Attila. 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 09 septembrie 2015 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

realizarea lucrării „Utilităţi, extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa cu 

Program Normal  - Sântana Nirajului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor 

de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul stat pentru lucrarea „Utilităţi, extindere şi 

reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa cu Program Normal  - Sântana Nirajului” 

 

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

Da: 12 

Nu: -  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

realizarea lucrării „Utilităţi, extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa cu 

Program Normal  - Sântana Nirajului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor 

de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul stat pentru lucrarea „Utilităţi, extindere şi 

reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa cu Program Normal  - Sântana Nirajului” 
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  Primar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând faptul că, este foarte urgent aprobarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarea 

„Utilităţi, extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I – IV şi Grădiniţa cu Program Normal  - 

Sântana Nirajului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care 

nu se finanţează de la bugetul stat pentru această lucrarea, deoarece Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice încheie contractul şi repartizarea suma aprobată doar 

după ce se aprobă indicatorii tehnico – economici şi se aprobă asigurarea finanţării din buget 

a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

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 09 septembrie 2015. 

 

 Preşedinte de şedinţă 

                       Biró József Attila                            Avizat - Secretar 

          Szentgyörgyi Ildikó 


