ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18 iunie 2008, în şedinŃa de constituire a consiliului local Miercurea
Nirajului.
Convocarea consiliului a fost făcută în scris prin ordinul prefectului nr. 257 din 12 iunie
2008.
La şedinŃă participă dl. subprefect Bárczi Gyözı, secretarul unităŃii administrativ
teritoriale, consilierul juridic, Szavuj Zsigmond, personalul de la Nyarad Tv.
Sunt prezenŃi consilierii aleşi ca urmare a scrutinului din 01.06.2008
Şedinta este deschisă de reprezentantul Prefecturii Dl. subprefect Bárczi Gyözı.
Se constată legalitatea şedinŃei de constituire
Reprezentantul Prefecturii JudeŃului Mureş îl invită pe dl. Mátyás János, ca fiind cel
mai în vârstă dintre consilieri care este asistat de cei doi asistenŃi ai acestuia:

Dl. Matyas Janos prezintă ordinea de zi.
1. Alegerea membrilor comisiei de validare
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi
3. Depunerea jurământului de către consilieri.
4. Alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului local;
5. Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a alegerii primarului. Depunerea
jurământului de către primar;
6. Alegerea viceprimarului;
7. Aprobarea numărului şi componenŃei comisiilor de specialitate pentru diferite
domenii;
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Dl. Barczi Gyozo: Domnilor, comunitatea v-a trimis ca să-i reprezentaŃi interesele, s-a
terminat campania electorală să se pună la o parte divergenŃele politice. La finele fiecărui an
trebuie să depuneŃi raportul de activitate, faceŃi-vă notiŃe despre lucrările făcute. Şi după cei 4
ani trebuie să daŃi socoteală. Văd că majoritatea sunteŃi tineri, în perioada 2007 – 2013 se vor
aloca 32 de miliarde de euro pentru Ńara noastră, trebuie să depuneŃi proiecte de finanŃare
nerambursabilă, pentru că bugetul local nu vă ajunge.
Vă doresc mult succes, să fiŃi o echipă bună şi unită. După verificările efectuate am
constatat că, consilierii independenŃi Bartok Iosif, Bereczki Victor nu pot fi validaŃi astăzi în
cadrul şedinŃei de constituire, deoarece în cazul dânşilor raportul detaliat al veniturilor şi
cheltuielilor electorale în cazul acestor consilieri nu a apărut în Monitorul Oficial al
României, partea I, conform prevederilor Legii 334/2006, privind finanŃarea activităŃii
partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Matyas Janos: Rog să votaŃi ordinea de zi a şedinŃei de constituire.
Butiurca Peter Pal: Propun să se amână votarea pct. 5, 6 de pe ordinea de zi, dat fiind
faptul că cei doi consilieri independenŃi nu pot participa la votare.
Matyas Janos: Preşedinte rog să votaŃi.
Da: 13
Nu: -

1. Alegerea membrilor comisiei de validare
Matyas Janos: Rog să faceŃi propuneri pentru comisia de validare.
Se propun pentru comisia de validare următoarele persoane: Nagy Keresztesi Jeno,
Nagy Imre, Barabas Lorant.
Matyas Janos: Rog să se voteze propunerea făcută.
Da: 13
Nu: Alegerea comisiei de validare este consemnată în Hotărârea nr. 1.

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi
Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte în
persoana lui Nagy Imre, secretar Nagy Keresztesi Jeno, membru Barabas Lorant.
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Comisia de validare a manadatelor examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier. În
acest scop se încheie proces verbal care constituie anexa nr. 1 prin care este elaborată
propunerea de validare.
Primarul Daszkel Laszlo a renunŃat la mandatul de consilier în favoarea mandatului de
primar.
Rog să fie validate mandatele consilierilor în ordine alfabetică.
Matyas Janos: Rog să se voteze propunerea.
Da: 13
Nu: Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr. 2.

3. Depunerea jurământului de către consilieri.
După validarea mandatelor se procedează la depunerea jurământului. Secretarul dă
citire textul jurământului, după care consilierii validaŃi se prezintă în ordine alfabetică în faŃa
mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din ConstituŃie şi Biblie, după care
pronunŃă cuvântul „jur” şi semnează jurământul de credinŃă din care unul se înmânează
consilierului, iar unul se păstrează la dosarul de validare.
Preşedinte de vărstă: Declar consiliul ca legal constituit
Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin Hotărârea nr. 3
Dl. subprefect Barczi Gyızı citeşte hotărârea de validare a primarului dată de
Judecătoria Tg. Mureş prtin Încheierea civilă nr. 503 din 17 iunie 2008. Primarul depune
jurământul de credinŃă în faŃa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din
ConstituŃie şi Biblie, după care pronunŃă cuvântul „jur” şi semnează jurământul de credinŃă
din care unul i se înmânează, iar unul se păstrează la dosarul de validare.

4.Alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului local;
După declararea consiliului ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui
de şedinŃă.
Primar: Propun să luăm în ordine alfabetică.
Preşedinte de vârstă: Să votaŃi propunerea dlui primar, primul în ordine alfabetică, ar fi
Barabas Lorant.
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Da: 13
Nu: -

Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinŃă se consemnează în Hotărârea nr. 4

5.Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a alegerii primarului. Depunerea
jurământului de către primar;
Dl. subprefect Barczi Gyızı citeşte hotărârea de validare a primarului dată de
Judecătoria Tg. Mureş prtin Încheierea civilă nr. 503 din 17 iunie 2008. Primarul depune
jurământul de credinŃă în faŃa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din
ConstituŃie şi Biblie, după care pronunŃă cuvântul „jur” şi semnează jurământul de credinŃă
din care unul i se înmânează, iar unul se păstrează la dosarul de validare.

6. Alegerea viceprimarului;
Preşedinte: Rog să faceŃi propuneri pentru funcŃia de viceprimar:
Matyas Janos: Propune pe Toth Sandor.
Biro Jozsef Attila: Nu s-ar putea amâna adoptarea acestui punct de pe ordinea de zi?
Butiurca Peter Pal: Eu propun pe Nagy Keresztesi Jeno.
Preşedinte: Vă rog să declaraŃi dacă acceptaŃi propunerea.
Toth Sandor: Da
Nagy Keresztesi Jeno: Da

După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează
buletinele de vot cu numele candidaŃilor.
Se distribuie buletinele de vot. Pe rând fiecare consilier local se trece la urna special
amenajată pentru votare.
Comisia de validare desface urna sigilată şi se citeşte şi se consemnează rezultatul
votării.
Toth Sandor: 9 voturi
Nagy Keresztesi Jeno: 4 voturi.
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Preşedintele de şedinŃă constată că candidatul Toth Sandor a obŃinut voturile necesare
conform Legii 215/2001.
Alegerea viceprimarului se consemnează în Hotărârea nr. 5 a consiliului local.

7. Aprobarea numărului şi componenŃei comisiilor de specialitate pentru diferite
domenii;
După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate.
Propunerea pentru comisii este făcută de primarul oraşului Miercurea Nirajului.

I. Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, programe economico –
sociale - industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,
investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,:
1.

Mátyás János

2.

Keresztesi Ernı Barna

3.

Tóth Sándor

4.

Barabás Loránt

5.

Simonfi László

II. Comisia pentru agricultură, servicii şi comerŃ, protecŃia mediului, gospodărirea
apelor, salubritate, gospodărire comunală şi servicii locale, protecŃia civilă, , apărarea
împotriva dezastrelor şi calamităŃilor:
1.

Imreh Attila

2.

Butiurca Péter Pál

3.

Nagy Keresztesi Jenı

III. Comisia pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială, protecŃia
consumatorilor, ordine publică, activităŃi sportive şi de agrement, relaŃii cu cultele şi cu ONGurile, de cooperare sau asociere cu alte autorităŃi ale administraŃiei publice locale din Ńară sau
străinătate:
1. Kacsó Vilmos
2. Nagy Imre
3. Biró József Attila
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4. Tıkés Endre
5. Csiki Sándor
Biro Jozsef Attila: Aşa consider că locul meu ar fi în comisia de buget- finanŃe,
juridic, deoarece am preghătire juridică şi nu în comisia de cultură şi sport.
Preşedinte: are cineva ceva împotriva propunerii dlui primar?
Nagy Keresztesi Jeno: Aşa cred că ar fi echitabil ca şi din partidul nostru în fiecare
comisie să fie câte un reprezentant.
Csiki Sandor: Fiecare să joace acolo - pe postul acela unde ştie cel mai bine. Un om
cu studii juridicve are locul în comisia nr. I. Comisia pentru administraŃie publică locală,
juridică, programe economico – sociale

- industriale, buget – finanŃe, administrarea

domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism.
Nagy Imre: Am salutat propunerea dlui Biro în comisia de cultură pentru că am ştiut
că o să avem numeroase proiecte pe plan cultural.
Csiki Sandor: Încep al 3 lea mandat, dar altă dată s-a mediat mai mult această
problemă.
Preşedinte: Rog să votaŃi.
Da: 7
Nu: 5
AbŃineri: 1
Stabilirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi componenŃa nominală
a acestora este consemnată în Hotărârea nr. 6.
Primar: Vă mulŃumesc că aŃi avut încredere în mine, ne trebuie o echipă bună, să
punem de o parte ambiŃiile personale. Vă doresc mult succes.

Preşedinte de şedinŃă
Barabás Loránt
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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