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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 

 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 

Încheiat azi, 17 aprilie 2008, în şedinŃa de lucru ordinară a consiliului local. 

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator 

şi DispoziŃia Primarului  nr. 161 din 14 aprilie 2008. 

Sunt prezenŃi 15 consilieri. 

La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul juridic.  

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Marton József. 

Preşedinte: Supun la vot materialul şedinŃei de consiliu din luna martie 2008.  

Jurista: prezintă procesul verbal al şedinŃei din data de 19 martie 2008. 

Preşedinte: Rog să votaŃi.  

Da: 14 

Nu: 1 (Kocsis Csaba) 

Kocsis Csaba: Eu o să votez împotrivă la toate punctele de pe ordinea de zi, deoarece 

nici pentru această şedinŃă nu s-a întocmitşi nu s-a prezentat execuŃia bugetară pe anul 2007. 

Preşedinte: prezintă ordinea de zi a şedinŃei ordinare din data de 17 aprilie 2008. 

 
Ordinea de zi:  
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizarea 

drumului comunal PoieniŃa – Beu. 
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3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului în calitate de membru asociat la înfiinŃarea „AsociaŃiei Sportive 

Orăşeneşti Nirajul – Nyárád Városi Sportegyesület” şi desemnarea persoanei care o să 

reprezinte Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului în „AsociaŃia Sportivă Orăşenească 

Nirajul – Nyárád Városi Sportegyesület.” 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.T., DDE, C.S. pentru proiectul „Lucrări 

prioritare de extindere a reŃelelor de canalizare în Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”. 

 

Preşedinte: Supun la vot ordinea de zi a şedinŃei de azi. 

Da: 14 

Nu: 1 (Kocsis Csaba) 

 

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

Miercurea Nirajului. 

 Contabil: bugetul local ar trebui rectificat cu următoarele sume: conform adresei 

AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală  - DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 

JudeŃului Mureş – Activitatea de Trezorărie şi Contabilitate Publică nr. 1498/10.04.2008, 

Hotărârea Guvernului nr. 341/2008, privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din 

taxa pe valoare adăugată pentru finanŃarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a 

unor baze sportive din spaŃiul rural, s-a repartizat oraşului Miercurea Nirajului suma de 

347.000 lei pentru finanŃarea lucrării de “Reconstruirea podurilor în satele aparŃinătoare 

oraşului Miercurea Nirajului”, cu suma de 40.000 lei pentru finanŃarea cheltuielilor legate de 

organizarea alegerilor locale din anul 2008, cu suma de 2.300 lei, reglementat prin Legea 

396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 Da: 14 

 Nu: 1 (Kocsis Csaba) 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizarea 

drumului comunal PoieniŃa – Beu. 
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   Viceprimar: Să se facă proiectul compatibil cu porŃiunea de drum care se va executa 

prin Programul Sapard. 

 Molnar Sandor: Are dreptate dl. viceprimar, să se facă până la căminul cultural prima 

rată. Periculos este dinspre deal spre biserică. 

 Kocsis Iosif: Să daŃi drumul. 

 Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

 Da: 14 

 Nu: 1 (Kocsis Csaba) 

 

   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului în calitate de membru asociat la înfiinŃarea „AsociaŃiei Sportive 

Orăşeneşti Nirajul – Nyárád Városi Sportegyesület” şi desemnarea persoanei care o să 

reprezinte Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului în „AsociaŃia Sportivă Orăşenească 

Nirajul – Nyárád Városi Sportegyesület.” 

 Preşedinte: Rog să veniŃi cu propuneri privind pe reprezentantul consiliului local în 

cadrul „AsociaŃiei Sportive Orăşeneşti Nirajul  - Nyárád Városi Sportegyesület”. S-a propus dl. 

Dászkel László şi Csiki Sándor. 

 Rog să votaŃi pentru Dl. Dászkel László 

 Da: 14 

 Nu: 1 (Kocsis Csaba) 

 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.T., DDE, C.S. pentru proiectul „Lucrări 

prioritare de extindere a reŃelelor de canalizare în Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş”. 

   Primar: Prezintă raportul de specialitate. 

   Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

   Da: 14 

   Nu: 1 (Kocsis Csaba) 

 

   Primar: S-a depus o solicitare din partea P.C.M, prin care se solicită asigurarea unui 

sediu. 

  Nagy Emeric: Să cereŃi de la dl. preot Szekely  
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  Csiki Sandor: s-ar putea în aceeaşi cameră cu UDMR şi noi am putea sta acolo cât de 

legal stă UDMR în Căminul cultural. 

  Kocsis Iosif: M-am întâlnit cu cineva la Tg. Mureş şi a zis că, în consiliul local sunt 15 

escroci, care nu au votat vânzarea cabintelor medicale, după spusele dlui primar. 

  Viceprimar: Nu o să pornesc ca independent la alegerile locale. Odată cu înregistrarea 

PCM a început destrămarea maghiarilor din Transilvania. În cei 8 ani de activitate eu zic că s-

au realizat multe, ar fi bine să se editeze o publicaŃie cu realizările. 

  Dacă noul consiliu va reuşi să termine jumătate din lucrările începute ar fi un lucru 

grozav, iar pentru  cealaltă jumătatea aş pune eu banii din buzunar. Eu aş dori să dau mână cu 

persoana care a scris anumite lucruri despre mine pe forumul organizat de Nyarad Tv. 

  Csiki Sandor: Ne am obişnuit deja în ultimii ani pentru fiecare eşec al maghierimii era 

vinovat PCM, dar asta este democraŃia este mult mai complicată decât dictatura. 

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

secretar şi  jurista. 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa ordinară din 17 

aprilie 2008. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

  Marton József     Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


