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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi,  17 decembrie 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. 476 din  12 decembrie 2008 

Sunt prezenŃi 12 consilieri. 

Lipsesc motivat: consilierii locali Simonfi Laszlo, Keresztesi Erno Barna, Imreh Attila. 

La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul, consilierul juridic, referentul 

contabil. 

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Berecki Victor. 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinŃei din luna noiembrie 2008. 

Biro Jozsef Attila: Propun ca pe ordinea de zi a şedinŃei de astăzi să fie introdus şi 

proiectul de hotărâre privind referendumul. 

Preşedinte: Rog să votaŃi propunerea dlui consilier Biro de a modifica ordinea de zi a 

şedinŃei de astăzi. 

Da: 4 

Nu: 8 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 17 decembrie 2008. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii fondului de rulment în sumă de 

700.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă şi rectificării bugetului local al 

oraşului Miercurea Nirajului. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Centrului de 

îngrijire medico – social Niraj.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de 

îngrijire şi asistenŃă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea 

OrganizaŃiei Caritas pe anul 2009. 

  4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnice pentru Reabilitarea, 

modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din satul Moşuni, satul Lăureni şi 

şcoala primară Sântandrei, str. Sântandrei din Miercurea Nirajului. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate privind proiectul 

“Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul 

Mureş”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor 

persoanelor cu handicap. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării în parteneriat a Serviciului Public 

de Colectare Selectivă a Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului. 

8. Diverse. 

  

 Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 8 

Nu: 4 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii fondului de rulment în sumă de 

700.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă şi rectificării bugetului local al 

oraşului Miercurea Nirajului. 

Referent contabil: există posibilitatea să rambursăm creditul bancar luat pentru 

Programul Sapard -  drumuri forestiere - înainte de termen,  ca să nu mai plătim dobânzi. 

Ar fi nevoie de rectificarea bugetului local cu următoarele sume: 

- 10.000 lei pentru finanŃarea dobânzilor împrumutului luat; 

- 20.000 lei pentru finanŃarea Proiectului tehnic la Şcoala Generală Miercurea 

Nirajului; 

- 10.000 lei pentru Planul Urbanistic General al oraşului Miercurea Nirajului; 
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- 46.460 lei pentru ajutoareale pentru încălzirea locuinŃei cu lemne; 

- 1494 ajutor pentru noii căsătoriŃi; 

- 10.000 lei pentru iluminatul public. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: - 

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Centrului 

de îngrijire medico – social Niraj.  

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre. Ar fi necesar ca statul de funcŃii al Centrului de 

îngrijire medico – social Niraj să fie completat cu un post de infirmier. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării managementului Centrului de 

îngrijire şi asistenŃă socială la domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea 

OrganizaŃiei Caritas pe anul 2009. 

Matyas Janos: Este o activitate foarte benefică  pentru oameni. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnice pentru Reabilitarea, 

modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din satul Moşuni, satul Lăureni şi 

şcoala primară Sântandrei, str. Sântandrei din Miercurea Nirajului. 

  Primar: prezintă proiectul de hotărâre şi documentaŃia întocmită pentru Reabilitarea, 

modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din satul Moşuni, satul Lăureni şi şcoala 

primară Sântandrei, str. Sântandrei din Miercurea Nirajului. 
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  Preşedinte: Rog să se voteze. 

  Da: 12 

  Nu:  -  

 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate privind proiectul 

“Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul 

Mureş”. 

 Secretar: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că se cere de către Consiliul JudeŃean 

Mureş să confirmăm faptul că obiectivele de investiŃii aflate pe teritoriul unităŃii administrativ 

teritoriale al oraşului Miercurea Nirajului, necesare implementării proiectului “Reabilitarea şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”, sunt amplasate 

pe terenuri care se află în domeniul public al oraşului Miercurea Nirajului. Şi că aceste 

terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: - 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor 

persoanelor cu handicap. 

Jurista: prezintă proiectul de hotărâre arătând ca, dra Cseh Anna va fi angajată ca 

asistent personal pentru dl. Kolozsvari Stefan. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: -  

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării în parteneriat a Serviciului Public 

de Colectare Selectivă a Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Nagy Imre: Trebuie să-I învăŃăm pe oameni să colecteze selectiv deşeurile menajere.  
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Barabas Lorant: Trebuie adunate în 3 tipuri de deşeuri, ce a rămas afară? În pliant 

sunt specificate 4 tipuri. 

Biro Jozsef Attila: Aşa trebuie adunat deşeul deja de la data de 1 ianuarie 2009? 

Primar: Da,  de la data de 1 ianuarie trebuie adunate  deşeurile menajere în mod 

selectiv. 

Nagy Imre: Ce se va întâmpla cu deşeurile de dimensiuni mari, ca de exemplu 

poliestirenul? 

Matyas Janos: Nu aŃi discutat despre metodologia de aplicare? 

Primar: Ba da. 

Csiki Sandor:   Trebuie făcut curăŃenie în minŃiile noastre. 

Primar: Trebuie să înŃeleagă toată lumea că nu există alternativă, se închid locurile 

unde s-a adunat şi s-a depozitat până acuma deşeul. 

Berecki Victor: Să fie puse tăbliŃe de avertizare. 

Biro Jozsef Attila: Trebuie făcut un alt pliant de informare, deoarece aceasta vorbeşte 

de 4 tipuri de deşeuri, iar de fapt există numai 3 tipuri. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 12 

Nu: - 

 

8. Diverse. 

Barabas Lorant: În legătură cu canalizarea, a fost o întâlnire cu dl. Drăghici – 

directorul de la societatea care face canalizarea. A depus o factură în valoare de 200.000 lei 

care nu trebuie acceptată. I-am propus ca să dea lucrarea în subantrepriză. 

Se plăteşte foarte puŃin pentru săpăriile la reparaŃiile efectuate pe domeniul public de 

către E ON GAZ, ar trebui să mărim aceste taxe şi să fie obligaŃi să transporte după săpare 

pământul rezultat. 

Csiki Sandor: Aşa mă simt de parcă din cauza noastră nu ar funcŃiona oraşul. Avem şi 

noi programul nostru. Autonomia este un lucru important pentru noi, nu avem interese 

personale. 

De ce nu spuneŃi ceea ce credeŃi? Ori vă dirijează cineva de sus, ori secretarul Vă zice 

ce trebuie făcut.  
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Viceprimar: Până ce partidul pe care reprezentaŃi Dvs. ne este adversar politic votez 

împotrivă. 

Biro Jozsef Attila: Nu înŃeleg de ce vorbeşti despre partide, nu există interes de partid. 

Nu trebuie tergiversată această problemă. 

Trotuarul spre grădiniŃă este destul de deteriorat. ŞanŃul spre vechea gară CFR ar 

trebui săpat. Sunt probleme cu iluminatul public din Sântandrei, sunt foarte frecvente scăderile 

de tensiune. 

Butiurca Peter: Se poate jongla cu cifrele, cu termenele, ceea ce se zice acceptăm, dar 

nu suntem în stare să decidem singuri. 

 Este problema autodeterminării. Şi la şedinŃa anterioară s-au folosit foarte multe 

expresii împrumutate din alte limbi, de ce nu folosim limba noastră? 

Kacso Vilmos: Care este situaŃia construirii bisericii ortodoxe? Eu am acceptat 

mandatul de consilier pentru a sluji cetăŃenii din Miercurea Nirajului. Nu vreau ca în deciziile 

mele să fiu influenŃat. 

Matyas Janos: Nimeni nu dă ordine pentru noi. Însă atât lecŃiile date de voi, cât şi 

expresiile folosite, sunt jignitoare. 

Viceprimar: Se plâng tinerii din Miercurea Nirajului de faptul că, poliŃia locală 

îngrădeşte distracŃia lor.  Încearcă să se sustragă de sub responsabilităŃi. De exemplu şi la 

Balul Bobocilor, poliŃistul, care nici măcar nu era de serviciu, a aprins luminile şi a trimis 

acasă pe tineri. 

Nagy Imre: Peste tot aceste manifestări sunt cu program şi nunŃile. 

Bereczki Victor: Are dreptate dl. Kacso. Care este situaŃia cu Serviciul Public privind 

EvidenŃa PopulaŃiei? 

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 data 

de 17 decembrie 2008. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

     Berecki Victor     Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


